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ENSINO MÉDIO - Maria Fabíola Layz Alves Cunha, Jucieude Evangelista Lucena
AUTOBIOGRAFIAS EM QUADRINHOS: UMA ESTÉTICA DA EXISTÊNCIA - Geílson
Fernandes de Oliveira
CAPACIDADES INSTITUCIONAIS E A GESTÃO SOCIAL NO DESENVOLVIMENTO
DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA AÇU-MOSSORÓ (RN) - Andreya Raquel
Medeiros de França, Emanoel Márcio Nunes, Thalita Carvalho de Almeida,
Jéssica Samara Soares de Lima
CARACTERIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO DE OBSERVAÇÃO DE
GOLFINHOS EM BAÍA FORMOSA (RN) - Lucélia Allynny Fernandes Silva, Tatiana
Moritz
CONCILIAÇÃO: ANÁLISE DO SEU PAPEL NA SOLUÇÃO DOS CONFLITOS,
EFETIVIDADE DOS DIREITOS E DESAFOGAMENTO DO JUDICIÁRIO NO JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO-RN - Aurélia Carla Queiroga
da Silva, Cláudia Vechi Torres, Luzyana Izidio da Silva, Lídio Sânzio Gurgel
Martiniano, Sérgio Alexandre Moraes Braga Júnior
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS PRODUTORAS DE
EFLUENTES OLEOSOS – Ramiro Gustavo Varela Camacho, Joilson Marques
Ferreira Filho
DISTRIBUIÇÃO DE RENDA E INCONFORMIDADE HABITACIONAL NO MUNICÍPIO
DE MOSSORÓ/RN - Ana Paula de Sousa Enéa, Márcia Regina Farias da Silva,
Hozana Raquel de Medeiros Garcia, Zoraide Souza Pessoa
ENERGIA EÓLICA: SURGIMENTO E DESENVOLVIMENTO NO BRASIL NA
PERSPECTIVA DE SUSTENTABILIDADE - Carlos Sérgio Gurgel da Silva, Cláudia
Vechi Torres, Rosangela Monteiro Aragão, Lídio Sânzio Gurgel Martiniano,
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Sérgio Alexandre Moraes Braga Júnior
FEMININO, INTIMIDADE E SUBVERSÃO EM BORDADOS, DE MARJANI SATRAPI
- Maria Adriana Nogueiras Daiany Ferreira Dantas
GÊNERO E IDENTIDADE: A (RE)CONSTRUÇÃO DO FEMININO A PARTIR DA
CIBERCULTURA - Geilson Fernandes de Oliveira, Marcília Luzia Gomes da Costa
Mendes, Maria Adriana Nogueira
MEDIAÇÃO: UMA PERSPECTIVA HISTÓRICA DO CAMINHO TRILHADO PELO
ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO – Sérgio Alexandre Morais Braga Júnior,
Cristiane Monteiro Aragão.
O IMPACTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS SOBRE OS
AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN - José
Vivaldo Machado Fernandes Junior, Kennya Cristiane Pereira Batista, João
Batista de Freitas
O PAPEL SÓCIO-EDUCATIVO DAS MÍDIAS NA CONTEMPORANEIDADE: UM
ESTUDO SOBRE AS RELAÇÕES ENTRE TELEVISÃO, A ESCOLA E A FAMÍLIA Maria Soberana de Paiva, Jucieude de Lucena Evangelista, Márcia de Oliveira
Pinto
O QUE QUEREM AS MULHERES? SAÚDE SEXUAL E DIREITOS REPRODUTIVOS
EM MOSSORÓ - Maria Zenaide Santiago Valério, Telma Gurgel da Silva, Janaiky
Pereira de Almeida
PARA DECIFRAR A ESFINGE: CONSIDERAÇÕES ACERCA DA AVALIAÇÃO DA
EFETIVIDADE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
(PETI) A PARTIR DAS VISÕES E PERCEPÇÕES DOS COORDENADORES E GESTORA
DO PROGRAMA EM MOSSORÓ-RN - Hiago Trindade de Lira Silva, Maria Ivonete
Soares Coelho
PERFIL, MOTIVAÇÕES E SATISFAÇÃO DOS TURISTAS QUE REALIZAM O
TURISMO PARA OBSEVAÇÃO DE GOLFINHOS ROTADORES EM FERNANDO DE
NORONHA - Adriana Israel de Almeida Pereira, Flávio José de Lima Silva
PERSPECTIVAS E DESAFIOS DO PLANEJAMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO
NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN - Frederico da Silva Jales, Rosa Maria
Rodrigues Lopes
PETI: A EFETIVIDADE NA ÓTICA DE USUÁRIOS NÚCLEO BARROCAS EM
MOSSORÓ (RN) - Vilsemácia Alves Costa, Maria Ivonete Soares Coelho
PLANEJAMENTO E GESTÃO DO TURISMO MUNICIPAL EM ASSU: PERSPECTIVAS
E DESAFIOS - Camila Bezerra Justino de Menezes, Rosa Maria Rodrigues Lopes
PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA E SUSTENTÁVEL NA AGRICULTURA FAMILIAR: A
EXPERIÊNCIA DA REDE XIQUE XIQUE (RN) - Thalita Carvalho de Almeida,
Emanoel Márcio Nunes, Jéssica Samara Soares de Lima, Andreya Raquel
Medeiros de França
REFLEXÕES SOBRE O PAPEL SOCIALIZADOR DA TELEVISÃO E A MEDIAÇÃO DA
FAMÍLIA NA FORMAÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO - Ana Katarina
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Galdino de Araújo, Jucieude de Lucena Evangelista, Márcia de Oliveira Pinto
TELENOVELA E PRODUÇÃO DE SENTIDOS: RELAÇÕES ENTRE FICÇÃO E
RECONHECIMENTO - Jorge Carlos de Andrade Júnior, Geilson Fernandes de
Oliveira, Maria Adriana Nogueira, Marcília Luzia Gomes da Costa Mendes
VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DA ÁREA URBANA DA CIDADE DE
MOSSORÓ-RN - Nedson Danildo da Fonseca, Herminio Sabino de Oliveira Junior,
Alfredo Marcelo Grigio

880

889

CIÊNCIAS DA VIDA

899

A CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA TUTORIAL EM ENFERMAGEM NA
FORMAÇÃO DO ACADÊMICO DA FAEN-UERN - Márcia Maria Lira de Mesquita,
Suzana Carneiro de Azevedo Fernandes,Cristina Virginia Oliveira Carlos
A FORMAÇÃO EM ENFERMAGEM E O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: HISTÓRIA
ORAL DE VIDA - Mayara Dantas de Oliveira, Cecília Nogueira Valença, Linda
Kátia Oliveira Sales
A FORMAÇÃO EM SAÚDE/ENFERMAGEM ENQUANTO ESPAÇO DE
CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - Sthefane Danielle Félix
Tavares, Moêmia Gomes de Oliveira Miranda
A FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA NA PERSPECTIVA DO
SUS E DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - Taciana Maria Feliciano de Souza,
Daniela Mendes da Veiga Pessoa
A PESQUISA E O PROCESSO DE FORMAÇÃO DISCENTE: A PERSPECTIVA DE
DOCENTES DA FAEN/UERN - Maria Jaqueline Carlos da Silva, Fátima Raquel
Rosado Morais
A QUEILOSCOPIA E A PALATOSCOPIA COMO MÉTODOS DE IDENTIFICAÇÃO
HUMANA: TRAÇANDO O PERFIL DE UM GRUPO DE ESTUDANTES DE UMA
UNIVERSIDADE BRASILEIRA - Marcello Victor de Freitas Nunes Lima, Eudes
Euler de Souza Lucena
A SAE NA CLÍNICA MÉDIA: COMPREENSÕES E DESAFIOS SEGUNDO
ENFERMEIRAS DE UM HOSPITAL PÚBLICO – Révia Ribeiro Castro, Antônia Líria
Feitosa Alvino
A SAE NA PREVENÇÃO E CONTROLE DAS INFECÇÕES RELACIONADAS À
ATENÇÃO À SAÚDE NA UTI - Lais Cristina Da Silva Lima, Alcivan Nunes Vieira,
Amélia Carolina Lopes Fernandes, Deivson Wendell da Costa Lima, Luana Kátia
Santos Oliveira
ANÁLISE QUALITATIVA DE MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS ASSOCIADO
AO SEDIMENTO EM UM TRECHO RURAL DO RIO APODI-MOSSORÓ NA
COMUNIDADE PASSAGEM DE PEDRA, MUNICÍPIO MOSSORÓ-RN, NORDESTE,
BRASIL - Atarissis Morais Dias, Iron Macêdo Dantas, Pedro Gomes da Silveira
Nets, Wesley Alves Rodrigues, Janay Clésia Menezes Mota
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ANÁLISE QUANTITATIVA DE MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS
ASSOCIADOS AO SEDIMENTO DO RIO APODI-MOSSORÓ NA COMUNIDADE
PASSAGEM DE PEDRA, MOSSORÓ-RN - Wesley Alves Rodrigues, Iron Macêdo
Dantas, Atarissis Morais Dias, Janay Clésia Menezes Mota, Pedro Gomes da
Silveira
AS PROPRIEDADES, INDICAÇÕES CLINICAS E COMPOSIÇÃO DAS CERÂMICAS
ODONTOLÓGICAS - Dayanne Monielle Duarte Moura, Eduardo José Guerra
Seabra, Isabela Pinheiro Cavalcanti Lima
ASPECTOS POPULACIONAIS DO ARIOCÓ Lutjanus synagris Linnaeus, 1758, DA
COSTA BRANCA, RN. - Severino Teixeira da Silva Neta, Maisa Clari Farias
Barbalho de Mendonça,Valdir Alves de Mendonça, Jamillys Silva de França,
Renata Fernanda Gomes Costa
ASPECTOS REPRODUTIVOS DO Lutjanus synagris Linnaeus, 1758, DA REGIÃO
DA COSTA BRANCA, RN. - Renata Fernanda Gomes Costa, Maísa Clari Farias
Barbalho de Mendonça, Jamillys Silva de França, Raíssa Vitória Vieira Leitee,
Dilaelma Carvalho da Silva
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO PUERPÉRIO IMEDIATO: CONHECENDO A
REALIDADE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR. CARLINDO DANTAS, CAICÓ/RN Alexandra do Nascimento Cassiano, Cristyanne Samara Miranda de Holanda,
Roberta Kaliny de Souza Costa.
ATITUDES DE PROFESSORAS UNIVERSITÁRIAS PRÉ-MENOPÁUSICAS,
DOCENTES DE CURSOS DA ÁREA DA SAÚDE EM RELAÇÃO À SEXUALIDADE E A
EXERCÍCIOS FÍSICOS - Lígia Fernanda de Araújo, Líbne Lidianne da Rocha e
Nóbrega
ATITUDES DE PROFESSORAS UNIVERSITÁRIAS PRÉ-MENOPÁUSICAS,
DOCENTES DE CURSOS DA ÁREA DA SAÚDE, EM RELAÇÃO AO USO DE
TERAPIAS HORMONAIS E ALTERNATIVAS - Sâmara Fontes Fernandes, Líbne
Lidianne da Rocha e Nóbrega
AVALIAÇÃO AGUDA DO POTENCIAL HIPOGLICÊMICO DO EXTRATO AQUOSO
DAS FOLHAS DE Licania rigida Benth EM RATOS WISTAR NORMAIS - Thiago
Fernandes Martins, Francisco Barros Barbosa, José Hélio de Araújo Filho,
Priscilia Duarte Alexandre, Daniel de Medeiros Veras
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE MUTAGÊNICA E ANTIMUTAGÊNICA DO MELÃO-DESÃO-CAETANO (Momordica charantia L.) EM TESTE DE Allium cepa Alverlange Marília da Silva Farias, Regina Célia Pereira Marques, Marília Araújo
da Silva
AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE REFORMA PSIQUIÁTRICA NO MUNICÍPIO DE
CAICÓ-RN - Andrêza Maria de Oliveira, Dulcian Medeiros de Azevedo
AVALIAÇÃO FENOLÓGICA DE ESPÉCIES ARBÓREAS E ARBUSTIVAS EM UMA
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE CAATINGA POTIGUAR, FLONA/AÇU-RN Luciana Freitas de Andrade, Ramiro Gustavo Valera Camacho
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CAPACIDADE CARDIORRESPIRATÓRIA E PERFIL DE RISCO CAARDIOVASCULAR
ENTRE CAPOEIRISTAS NA CIDADE DE MOSSORÓ – RN - Hiogo Marlus Araújo de
Andrade, Claudia dos Reis Lisboa, Weverton Deyvide da Silva Melo
CARACTERIZAÇÃO DAS INFECÇÕES POR Staphylococcus spp. EM CAICÓ-RN A
PARTIR DE DIFERENTES FONTES DE DADOS - Nara Grazieli Martins Lima,
Gilmara Celli Maia de Almeida, Lígia Oliveira Pinto, Jamile Marinho Bezerra de
Oliveira.
CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO“ IN VITRO” DA ADIÇÃO DE DIATOMITA EM
UM IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR FOTOPOLIMERIZÁVEL COMERCIAL
QUANTO ÀS PROPRIEDADES FÍSICAS E À LIBERAÇÃO DE FLUORETOS Emanuelle Louyde Ferreira de Lima, Isabela Pinheiro Cavalcanti Lima, Eduardo
José Guerra Seabra
CARACTERIZAÇÃO HISTOLÓGICA DAS GÔNADAS DA CARAPEBA LISTRADA,
Eugerres brasilianus CUVIER, 1830, DO LITORAL DE PERNAMBUCO. - Raíssa
Vitória Vieira Leite, Maisa Clari Farias Barbalho de Mendonça, Jamillys Silva de
França, Renata Fernanda Gomes Costa, Dilaelma Carvalho da Silva
CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA E DEMOGRÁFICA DOS PACIENTES
INTERNADOS EM CAICÓ-RN E SUA RELAÇÃO COM INFECÇÕES POR
Staphylococcus - Lígia Oliveira Pinto, Gilmara Celli Maia de Almeida, Nara
Grazieli Martins Lima, Jamile Marinho Bezerra de Oliveira
COMPETÊNCIA DE MOVIMENTO EM CRIANÇAS MATRICULADAS EM CRECHE Francisca de Assis Jane Souza, Humberto Jefferson de Medeiros
COMPOSIÇÃO DA COMUNIDADE DE MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS
ASSOCIADOS A SUBSTRATO NATURAL E ARTIFICIAL NO RIO APODI-MOSSORÓ.
- Pedro Gomes da Silveira Neto, Iron Macêdo Dantas, Janay Clésia Menezes
Mota, Atarissis Morais dias, Wesley Alves Rodrigues
CONCEPÇÃO DE SAÚDE/DOENÇA QUE PERMEIA A FORMAÇÃO DO
ENFERMEIRO: (IN)COERÊNCIA ENTRE INTENÇÃO E GESTO - Claudielly Ferreira
da Silva, Moêmia Gomes de Oliveira Miranda
CONCEPÇÃO DE SAÚDE/DOENÇA QUE PERMEIA O PRIMEIRO PERÍODO DO
CURSO DE ENFERMAGEM DA FAEN/UERN - Francielly Karoliny Barbosa Dantas,
Moêmia Gomes de Oliveira Miranda
CONCEPÇÕES DE GRADUANDOS SOBRE A IDENTIDADE DO ENFERMEIRO E SUA
FORMAÇÃO - Gleyce Any Freire de Lima, Cecília Nogueira Valença, Ildone Forte
de Morais
CONHECIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAICÓ-RN
ACERCA DA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER DE BOCA Kátia Cibele Alves Dantas Cota, Ana Rafaela Luz de Aquino Martina, Georgia
Costa de Araújo Souza
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DA LINFADENOMEGALIA CERVICAL -Rafael
Teixeira Silva, Marinaldo Horácio de Oliveira Medeiros
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DIETA DE TRÊS ESPÉCIES DE PEIXES DO SEMIÁRIDO (Triportheus signatus,
Parauchenipterus galeatus e Leporinus piau) PRESENTES NO RESERVATÓRIO
DE SANTA CRUZ, APODI, RIO GRANDE DO NORTE - Luzia Geize Fernandes
Rebouças, Danielle Peretti, Antonio Luiz Nogueira de Morais Segundo, José Luís
Costa Novaes, Rodrigo Silva da Costa
DIFICULDADES E AVANÇOS NA CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS EMUM
HOSPITAL GERAL - Amanda Ricelly Miguel do Nascimento, Johny Carlos de
Queiroz
EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE: NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA HABITUAL E ESTADO
NUTRICIONAL DE ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS – Maria do
Desterro Feitosa Ferreira, Maria Ione da Silva, Maria Isaura Plácido Soeiro
EFEITO DA APLICAÇÃO NEONATAL DE GLUTAMATO MONOSSÓDICO (MSG)
NA INDUÇÃO A OBESIDADE EM RATOS WISTAR E SUAS ASSOCIAÇÕES COM
O DIABETES TIPO 2 - João Xavier da Silva Neto, Francisco Barros Barbosa, Carla
Michele Pereira de Souza, Thiago Fernandes Martins, José Hélio de Araújo Filho.
EFEITO DO ÓLEO ESSENCIAL DE Hyptis suaveolens (L.) POIT. NO CONTROLE DA
CONTAMINAÇÃO in vitro DE BANANEIRA (CULTIVAR FHIA 1) - Maria
Valdiglêzia de Mesquita, Kathia Maria Barbosa e Silva, Sara Caroline Pinto de
Almeida, Ricardo Gonçalves Santos, Cynthia Cavalcanti de Albuquerque
ENRAÍZAMENTO, TAXA DE CRESCIMENTO RELATIVO E TEOR DE PROLINA EM
ESTACAS DE Lippia gracilis SCHAUER (VERBENACEAE) CULTIVADAS SOB
DÉFICIT HÍDRICO - Eleneide Pinto Gurgel, Cynthia Cavalcanti de Albuquerque,
Francisco Fábio Mesquita Oliveira, Mônica Danielle Sales da Silva, Kathia Maria
Barbosa e Silva.
ENRIQUECIMENTO PROTÉICO DO BAGAÇO DE CAJÁ (Spondias lútea L.) POR
CULTIVO SEMISSÓLIDO. - Astrilene de Lima Macêdo, Regina Célia Pereira
Marques, Luiz Di Souza, Thaís Cristina da Silva, Emanuele Gomes Braz
ENSAIO TOXICOLÓGICO DO ESTADO ACUOSO DA RAIZ DE BAUHINIA
FORFICATA EM RATOS WISTAR. – Francisco Barros Barbosa, José Hélio de
Araújo Filho, Dária Raquel Queiroz de Almeida
ESPECTRO ALIMENTAR DE TRÊS ESPÉCIES DE PEIXES CARNÍVOROS (Cichla
monoculus, Hoplias gr. malabaricus e Plagioscion squamosissimus) PRESENTES
NO RESERVATÓRIO DE SANTA CRUZ, RIO GRANDE DO NORTE - André Leônidas
da Silva Rodrigues, Danielle Peretti, Jônnata Fernandes de Oliveira, Antônio Luiz
Nogueira de Morais Segundo, José Luís Costa Novaes
ESPECTRO ALIMENTAR DE TRÊS ESPÉCIES DE PEIXES COMEDORES DE FUNDO
(Curimatella lepidura, Hypostomus cf. paparie e Loricariichthys derbyi)
PRESENTES NO RESERVATÓRIO DE SANTA CRUZ, APODI-RN. - Ana Luiza Gomes
Bezerra, Danielle Peretti, Antônio Luiz Nogueira de Morais Segundo, José Luis
Costa Novaes, Rodrigo Silva da Costa.
ESTUDO DA TUBERCULOSE NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ-RN - Luana Kátia
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Santos Oliveira, Alcivan Nunes Vieira, Amélia Carolina Lopes Fernandes, Deivson
Wendell da Costa Lima, Lais Cristina Da Silva Lima
ESTUDO DESCRITIVO SOBRE OS DESGASTES DENTÁRIOS PROVENIENTES DA
OCLUSÃO - Laio da Costa Dutra, Eduardo José Guerra Seabra, Jamile Marinho
Bezerra de Oliveira, Isabela Pinheiro Cavalcanti Lima
ESTUDO ETNOBOTÂNICO EM UM TRECHO DE CAATINGA (FLORESTA
NACIONAL DE ASSÚ) DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, NORDESTE
BRASILEIRO - Ana Thalysse da Silva Viana, Ramiro Gustavo Valera Camacho
ESTUDOS BIOQUÍMICOS E ENZIMÁTICOS DE RESISTÊNCIA AO Aedes aegypti
NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, RIO GRANDE DO NORTE - Renan Flávio de
França Nunes, Marcos Antonio de Souza, Richardeson Fagner de Oliveira
Granjeiro, Maria Jocileide de Medeiros Marinho; Wogelsanger Oliveira Pereira
EVASÃO ESCOLAR NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA CIDADE DE ANTÔNIO
MARTINS-RN - Raisa de Mesquita Oliveira, Maria Irany Knackfuss, Hideraldo
Bezerra dos Santos
FERIDAS ONCOLÓGICAS: AVALIAÇÃO E TRATAMENTO POR ENFERMEIROS DA
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DE CAICÓ/RN - Isabelle Campos de Azevedo,
Roberta Kaliny de Souza Costa, Cristyanne Samara Miranda de Holanda
HISTOLOGIA GONADAL DO ARIÓCO, Lutjanus synagris LINNAEUS, 1758
(ACTINOPTERYGII: LUTJANIDAE), PRESENTE NA COSTA BRANCA-RN. Jamillys Silva de França, Maísa Clari Farias Barbalho de Mendonça, Ana Claudia
Sales Rocha Albuquerque, Raíssa Vitória Vieira Leite, Renata Fernanda Gomes
Costa
IDENTIFICAÇÃO MOLECULAR DE LEISHMANIA CHAGASI EM CÃES
SOROPOSITIVOS E OS ASPECTOS AMBIENTAIS E SANITÁRIOS EM MOSSORÓ,
RIO GRANDE DO NORTE. - Marcos Antonio de Souza, Renan Flávio de França
Nunes, Maria Jocileide de Medeiros Marinho, Wogelsanger Oliveira Pereira,
Paula Vivianne Souza de Queiroz Moreira
INVESTIGAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS E TENDÊNCIAS DA AIDS NO ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE: UMA RETROSPECTIVA ENTRE OS ANOS 2000 E 2009 Ricardo Augusto de Medeiros Souza, Wogelsanger Oliveira Pereira
LEVANTAMENTO DA AVIFAUNA DE UMA ÁREA INSERIDA NO BIOMA
CAATINGA – RN - Pedro Teófilo Silva de Moura, Ana Cláudia Sales Rocha
Albuquerque, Leonardo Fernandes França, Kamila Barbosa dos Santos
MEDIDA DA PRESSÃO ARTERIAL PELO MÉTODO INDIRETO EM UM PRONTOSOCORRO GERAL POR PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM -Sterfferson Lamonier
de Oliveira Dantas, Johny Carlos de Queiroz
MICROPROPAGAÇÃO DE BANANEIRA CULTIVAR FHIA 1 EM MEIO DESPROVIDO
DE SACAROSE: PREJUÍZO X BENEFÍCIOS - Mara Líbia Costa de Oliveira, Cynthia
Cavalcanti de Albuquerque, Eleneide Pinto Gurgel, Mônica Danielle Sales da
Silva, Kathia Maria Barbosa e Silva
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MORBIMORTALIDADE NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DO HOSPITAL
CLEODON CARLOS DE ANDRADE/PAU DOS FERROS-RN. -Fernanda Aparecida
de Queiroz Lima, José Giovani Nobre Gomes, Delane Maria Rêgo
NEOPLASIAS CUTÂNEAS NÃO MELANOMA: AVALIAÇÃO COMPARATIVA DAS
DIVERSAS TÉCNICAS DE TRATAMENTO E SUAS IMPLICAÇÕES NO CURSO
CLÍNICO E CONTROLE DA DOENÇA - Kátia Pinheiro de Souza, Felipe Matos
Victor, Marinaldo Horácio de Oliveira Medeiros
NÍVEIS DE ATIVIDADE FÍSICA HABITUAL E COORDENAÇÃO MOTORA EM
ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL II - Hedmo Augusto Costa Fernandes,
Humberto Jefferson de Medeiros
NÍVEL DE CONHECIMENTO DOS GRADUANDOS DO CURSO DE ENFERMAGEM
DO CAMPUS DE CAICÓ DA UERN ACERCA DO CÂNCER DE BOCA - Nara Grazieli
Martins Lima, Jamile Marinho Bezerra de Oliveira, Ligia Oliveira Pinto, Gilmara
Celli Maia de Almeida
O HOMEM NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: CONHECENDO A REALIDADE
DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ-RN - Mércio Gabriel de Araújo,
Cristyanne Samara Miranda de Holanda
OCORRÊNCIA DE Lernaeolophus sultanus MILNE EDWARDS, 1840 (COPEPODA,
PENNELLIDAE) E Rocinela signata SCHIOEDTE & MEINERT (ISOPODA,
AEGIDAE), ECTOPARASITOS DE Lutjanus synagris (LINNAEUS, 1758) NO RIO
GRANDE DO NORTE, BRASIL. - Dilaelma Carvalho da Silva, Maisa Clari Farias
Barbalho de Mendonça, José Egberto Mesquita Pinto Júnior
PERCEPÇÕES DAS PUÉRPERAS ACERCA DA VIVÊNCIA NO TRABALHO DE PARTO
NA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DOUTOR CARLINDO DANTAS Luana Dantas Vale, Rosangela Diniz Cavalcante, Eudes Euler de Souza Lucena
PERCEPÇÕES E ATITUDES DOS ACADÊMICOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA
UERN FRENTE AO CÂNCER ORAL - Ligia Oliveira Pinto, Jamile Marinho Bezerra
de Oliveira, Nara Grazieli Martins Lima, Gilmara Celli Maia de Almeida
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS INFECÇÕES HOSPITALARES DA UNIDADE DE
TERAPIA INTENSIVA DO HOSPITAL TARCÍSIO DE VASCONCELOS MAIA (HRTVM)
- Maria Francisca Costa da Silva, Érica Louíse de Souza Fernandes Bezerra,
Alcivan Nunes Vieira
PROCEDIMENTOS CLÍNICOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS PELAS EQUIPES DE
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APRESENTAÇÃO
O VIII Salão de Iniciação Científica (VIII SIC) e I Encontro de Pesquisa e Pós-Graduação (I
ENPPG), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e com a temática
"Internacionalização do conhecimento: Caminhos da pesquisa e da pós-graduação na UERN”
constituiu-se como momento ímpar para a nossa Instituição de Ensino Superior (IES). O evento
procurou articular as discussões relacionadas a pesquisa, com destaque para a Iniciação Científica
(IC), a pós-graduação e a internacionalização do conhecimento. Nesse sentido, é possível afirmar
que o encontro foi espaço para a reflexão dessas atividades com vistas a potencializar a UERN na
discussão e produção de novos conhecimentos em busca da internacionalização dos seus saberes
e práticas.
O VIII SIC e I ENPPG foi estruturado com palestras, mesas redondas e debates, na
perspectiva de envolver os diferentes níveis de pesquisadores institucionais. Contou ainda com a
socialização dos resultados da produção científica decorrente dos projetos desenvolvidos via
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq/UERN) e a divulgação dos
programas de pós-graduação da UERN. As ações aconteceram objetivando estimular e socializar as
experiências acadêmicas e científicas na produção do conhecimento e a apresentação dos
resultados de trabalhos frutos das pesquisas desenvolvidas em âmbito da Iniciação Científica da
UERN.
Os Anais do VIII SIC e I ENPGG condensam um total de 226 (duzentos e vinte e seis)
artigos completos, sendo 46 (quarenta e seis) da área de Exatas e Tecnológicas; 52 (cinquenta e
dois) da área de Ciências Sociais; 27 (vinte e sete) da área de Ciências Sociais Aplicadas; 79
(setenta e nove) da área de Ciências da Vida e 22 (vinte e dois) da área de Linguística, Letras e
Artes.
O VIII SIC e I ENPPG tornou-se uma experiência gratificante na medida em que aliou
atividades indissociáveis no que diz respeito a pensar a pesquisa como o caminho para
potencializar a pós-graduação em nossa Instituição. Esse pensar, numa dimensão crítica e
reflexiva, favorecerá o crescimento e a verticalização da UERN e a internacionalização do
conhecimento aqui produzido.
Drº Pedro Fernandes Ribeiro Neto
Coordenação geral
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ALGUMAS NOTAS SOBRE O PROBLEMA DA ACELERAÇÃO DO UNIVERSO

Vanessa Amaral de França1; Fábio Cabral Carvalho2, Edésio Miguel Barboza Jr.3

RESUMO:
Um dos principais problemas na interface entre física fundamental e cosmologia é entender o
mecanismo responsável pela aceleração recente do Universo. Em princípio, esse fenômeno pode ser
o resultado de um processo físico desconhecido envolvendo ou modificações na teoria de gravitação
ou a existência de novos campos em física de altas energias, que leva a ideia de uma componente de
energia escura. Neste trabalho analisamos dois modelos que divergem na forma de explicar a
recente aceleração cósmica, pois um nos leva à ideia de uma componente de energia escura que
domina a evolução atual do Universo sendo este todo baseado na relatividade geral, já o outro se
trata de uma possibilidade de modificação na relatividade geral sem introduzir novos graus de
liberdade e preservando todas as suas simetrias, onde são adicionados termos proporcionais a
potências do escalar de Ricci R à lagrangiana de Einstein-Hilbert.
PALAVRAS-CHAVE: Cosmologia; Aceleração do universo; gravidade f(R).

INTRODUÇÃO
O Modelo Cosmológico Padrão (MCP) tem como base, o princípio cosmológico, segundo
o qual o Universo é homogêneo e isotrópico; e a Teoria da Relatividade Geral (TRG). No MCP o
universo inicia sua evolução com densidade e temperatura extremamente altas. A história da
Cosmologia Moderna começou 1917, quando Albert Einstein aplicou sua TRG à Cosmologia.
Einstein obteve um modelo de universo dinâmico, mas introduziu um termo extra, posteriormente
chamado de constante cosmológica, para obter uma solução estática, pois na época acreditava-se
que o Universo não evoluía dinamicamente. Em 1929, no entanto, o astrônomo americano Edwin
Hubble mostrou que as galáxias estão continuamente afastando-se umas das outras, com
velocidades de recessão proporcionais as suas distâncias. A partir desses resultados, Hubble
concluiu que todo o universo está se expandindo, como havia sido previsto teoricamente em 1922
pelo físico e matemático russo Alexander Friedmann, quando resolveu as equações de campo de
Einstein sem a constante cosmológica. Em 1965, Arno Penzias e Robert Wilson descobriram a
Radiação Cósmica de Fundo (RCF) em microondas e confirmaram as previsões do MCP feita por
George Gamov, Ralph Alpher e Robert Herman em 1948.

1 Discente do curso de Física da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus Central, UERN. e-mail:
vanessa_af89@hotmail.com
2 Docente do Departamento Física da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus Central, UERN. e-mail:
fabiocabral@uern.br
2 Docente do Departamento Física da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus Central, UERN. e-mail:
edesiobarboza@uern.br

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

28

Em 1989, a NASA lançou o satélite Cosmic Background Explorer (COBE) com o objetivo de
estudar propriedades da RCF. Os resultados obtidos pelo COBE revelaram o espectro de corpo
negro e os primeiros traços de anisotropias da RCF. Como previsto pelo MCP, as anisotropias da
RCF estão associadas à formação de estruturas em larga escala, tais como os galáxias e
aglomerados de galáxias, e são chamadas de "sementes", pois estão associadas à flutuações
quânticas ocorridas ocorridas no Universo muito primordial. As descoberta do COBE foram
premeadas com Premio Nobel de Física de 2011.
Em 2001, a NASA lançou a sonda Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP), que
está em funcionamento até hoje. Esta sonda tem instrumentos capazes de realizar medições muito
mais precisas do que aquelas feitas pelo COBE das anisotropias de larga escala que existem por
todo o céu. Como esperado, o WMAP mapeou diferenças extremamente pequenas de temperatura
presente na RCF e mostrou que as anisotropias eram da ordem de uma parte em cem mil. Os dados
WMAP revelaram que o Universo possui seção espacial plana, favorecendo as teorias de Universo
inflacionário.
Em 1998 medidas de distância de supernovas do tipo Ia revelaram que o Universo está se
expandindo de forma acelerada. Até então, acreditava-se que o Universo era uma mistura de quatro
componentes: bárions, fótons, neutrinos e a matéria escura. Como um Universo com esta
composição de matéria-energia não acelera, tornou-se necessário introduzir uma nova componente
de energia. Assim, a constante cosmológica foi resgatada, e hoje acreditamos que o conteúdo de
matéria-energia do Universo é formado aproximadamente por 30% de matéria bariônica, radiação e
matéria escura e 70% de energia escura. A energia escura tem pressão negativa e não aglomera. O
maior paradigma da Cosmologia atual é entender a natureza Física da energia escura, visto que ela
possuí propriedades inesperadas tais como, exercer pressão negativa e não aglomerar.
Devido a essas dificuldades, teorias de gravidade modificada tem recebido mais atenção
na literatura, pois nestes cenários os dados de medidas de distância de supernovas podem ser
explicados sem a necessidade de se postular uma nova componente de energia. Entre as inúmeras
alternativas para a teoria da gravitação de Einstein, destacamos as teorias que incluem invariante de
curvatura de ordem superior, particularmente, as teorias de gravidade f(R). Essas teorias são
bastante genéricas, e podem ser estudadas em dois formalismo distintos: o métrico e o de Palatini.
Neste trabalho veremos especificamente as teorias f(R) no formalismo métrico, apresentando de
forma abrangente os aspectos mais importantes da teoria.

MATERIAL E MÉTODOS
O projeto foi desenvolvido no período de agosto de 2011 a julho de 2012, durante a sua
realização abordamos em forma de seminários e discussões o tema desenvolvido. O trabalho
envolveu o desenvolvimento de teorias e a manipulação de dados observacionais. Realizamos testes
estatísticos de modelos cosmológicos utilizando a linguagem de programação Fortran. Para colocar
vínculos nos modelos utilizamos dados de medidas de distância de supernovas, medidas do ponto
de oscilação acústica bariônica e medidas do parâmetro de Hubble. Para a confecção dos nossos
trabalhos para apresentações em congressos, por exemplo, usamos o a linguagem Latex.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Inicialmente estudamos o MCP, onde o elemento de linha (métrica) para qualquer espaçotempo consistente com o princípio cosmológico pode ser escrito na forma:
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onde é o tempo físico,
é um fator de escala, e
representa o elemento de linha sobre o
espaço tridimensional de curvatura constante. Em coordenadas esféricas, temos:

No formalismo da RG, o comportamento dinâmico do sistemas físicos é determinado pelas
equações de Einstein:

,
onde Gμν é o tensor de Einstein, Rμν são as componentes do tensor de curvatura de Ricci, R é a
curvatura escalar (escalar de Ricci), gμν são as componentes do tensor métrico (métrica), Λ é a
constante cosmológica, Tμν são as componentes do tensor de energia-momento que descreve o
conteudo de matéria-energia em um dado ponto do espaço-tempo e G é a constante universal da
gravitação.
Para obter as equação de movimento do MCP, inicialmente calculamos as conexões métricas,
que representam uma medida de quanto um dado referencial não é inercial. A expressão geral das
conexões:

.
As componentes não-nulas:

Continuando com os cálculos das quantidades geométricas calculamos as componentes do
tensor de Ricci (Rμν). A expressão geral para a dedução das componentes do tensor de Ricci é
.
Resumidamente, os resultados dos cálculos de todas as componentes do tensor de Ricci são:
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Tomando o traço do tensor de Ricci obtemos o escalar de Ricci (R), que pode ser calculado a partir
da expressão:
,
Resolvendo temos então que R é:

O conteúdo de matéria do Universo é dado pelo tensor energia-momento e deve obedecer a
equação de conservação:

Para um Universo modelado como um fluido perfeito obtemos a equação de continuidade:
.

A equação de Friedmann é obtida a partir da componente 00 das equações de Einstein

Esta equação mostra como cada componente de energia do Universo evolui à medida que a
temperatura diminui e o Universo expande.
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Teoria f(R) da gravidade
O modelo cosmológico mais simples baseado em teorias f(R) de gravidade, pode ser obtido
partir da ação

As equações de movimento podem ser obtidas da forma usual aplicando o princípio da mínima
ação. Assim, seja

onde

e

Precisamos encontrar

,

e

, temos que
,

então partindo da variação do escalar de Ricci

teremos que variar a tensor de Ricci

Esta é a fórmula de Palatini, tendo como

, fica,

Fazendo a variação da conexão, obtemos:

Reagrupando os termos, podemos reescrever a variação da conexão como

Podemos ver que o segundo e o terceiro termo da equação anterior se cancelam. Aplicando a
distributividade (I),
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, teremos

Portanto,

Então, o termo de

se reduz a

Substituindo as expressões encontradas na variação do tensor de Ricci:

Após reagrupar alguns termos, obtermos:

Após algumas manipulações algébricas, podemos reescrever

Multiplicando os termos por

trocando

, teremos

e

Essa mudança resulta em

Substituindo em

,
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na variação da ação, obtemos

As equações de campo são então dadas por:

Quando

e

onde

recuperamos as equações de campo da RG, i. e.:

.

CONCLUSÃO
Os dois modelos estudados conseguem explicar a aceleração do universo, mas de forma diferente,
porém ambos apresentam problemas, pois na abordagem do MCP, o Universo é composto por
diversos tipos de componentes, cerca de 73% do Universo é constituído pela energia escura, mas
não sabemos muita coisa sobre esse constituinte do Universo só que tem a pressão negativa, já em
gravidade f(R) não introduz nenhum tipo de energia exótica e explica a expansão como um
problema na geometria do universo, ou seja, modificando a parte geométrica das equações de
campo de Einstein, porém alguns desses modelos apresentam problemas de instabilidade, que vem
sido resolvidos atualmente, por esse motivo pelos dois modelos vistos em nosso estudo o mais
viável para explicar a aceleração cósmica seria a teoria de gravidade f(R).
É importante alertar sobre a importância de se analisar os dois modelos do mesmo modo crítico,
pois o ponto fundamental para a Cosmologia atual é abrir espaço para que sejam discutidos modelos
ou teorias, com propósito de se aprimorar um modelo específico, ou até mesmo para criar uma
teoria que reuna várias hipóteses.
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ANÁLISE AMBIENTAL INTEGRADA COMO SUBSÍDIO AO ZONEAMENTO
ECOLÓGICO-ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE GROSSOS – RN.

Felipe Vercely Arraes de Andrade1; Rodrigo Guimarães de Carvalho2; Samylle Ruana
Marinho de Medeiros3

RESUMO: O estudo dos sistemas ambientais locais no município de Grossos visou
subsidiar a elaboração de uma proposta de Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE). O
objetivo principal foi analisar, dentro de uma visão integrada, as relações entre os
fatores do potencial ecológico, da exploração biológica e do uso antrópico no município
de Grossos. A partir dessa análise tornou-se possível avaliar as potencialidades e
limitações dos sistemas ambientais, conduzindo a uma apreciação dos principais
problemas ambientais e as possibilidades de constituição de zonas ambientais com
regimes de uso diferenciados. Além de constar como um dos instrumentos de gestão
ambiental citados na Lei no 6.938/1981 que dispõe sobre a Política Nacional de Meio
Ambiente, o ZEE também é referenciado como um instrumento fundamental para o
ordenamento territorial dos municípios costeiros na Lei 7.661/1988 que institui o Plano
Nacional de Gerenciamento Costeiro e no Decreto Federal 5.300/2004 que regulamenta
a Lei supracitada.
PALAVRAS – CHAVE: Sistemas Ambientais; Dinâmica Costeira; Zoneamento.

INTRODUÇÃO
O município de Grossos situa-se no baixo curso da bacia hidrográfica do rio
Apodi-Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte. Apresenta um contexto de exploração
econômica baseado em atividades ligadas ao mar como a pesca, a coleta de mariscos e
principalmente a extração de sal. A organização do território é uma estratégia
fundamental para a manutenção da qualidade de vida da população e conservação da
natureza. Essa organização deve primar pelo ordenamento das atividades econômicas
frente às potencialidades e limitações dos sistemas ambientais. O Zoneamento
Ecológico-Econômico é o instrumento de gestão ambiental mais indicado para subsidiar
o desenvolvimento sustentável do município.
Propõe-se nessa pesquisa um diagnóstico ambiental local, com riqueza de
detalhes e pautado nos pressupostos da análise da paisagem, onde os sistemas
ambientais representam as células de informação e intervenção. Nesse caso, o
1
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planejamento ambiental já se constitui como um esboço de ZEE para o município em
questão. A escolha do município de Grossos como campo experimental de aplicação
observou quatro fatores primordiais: i) a carência de estudos ambientais no município;
ii) a existência de imagens de satélite atualizadas a disposição do pesquisador; iii) a
facilidade para se desenvolverem as etapas de campo uma vez que o município situa-se
próximo a base de pesquisa, localizada em Mossoró e iv) a existência de um projeto de
pesquisa e extensão já aprovado que visa contribuir para a melhoria das condições
ambientais do município, principalmente no que se refere ao saneamento ambiental.
O objetivo principal foi analisar, dentro de uma visão integrada, as relações
entre os fatores do potencial ecológico, da exploração biológica e do uso antrópico no
município de Grossos. A partir dessa análise tornou-se possível avaliar as
potencialidades e limitações dos sistemas ambientais, conduzindo a uma apreciação dos
principais problemas ambientais e as possibilidades de constituição de zonas ambientais
com regimes de uso diferenciados.
Os objetivos específicos foram:
- Elaborar os mapeamentos parciais referentes aos temas: geologia, geomorfologia,
clima, recursos hídricos, solos e vegetação;
- Realizar a análise de uso e ocupação do solo com o respectivo mapa temático;
- Avaliar os principais problemas e impactos ambientais no município;
- Compartimentar os sistemas ambientais;
- Elaborar um esboço de ZEE para o município de Grossos.
MATERIAL E MÉTODOS
Esta pesquisa foi desenvolvida sob uma abordagem analítica e sintética
(RODRIGUES, 2007). A partir do estudo inventariado de aspectos gerais do território,
serão estabelecidos mecanismos de análise, integrações parciais e sínteses, obedecendo
a uma seqüência de etapas metodológicas. O caráter aplicado da pesquisa se constitui
com a proposição de diretrizes gerais de planejamento ambiental para o município de
Grossos, alcançados através da análise integrada dos sistemas ambientais.
As fases de organização e inventário contaram com um levantamento
bibliográfico prévio e foi dotada de um maior levantamento de dados primários em
função das facilidades de acesso á área de pesquisa. As fases de análise e diagnóstico
foram desenvolvidas sob a base metodológica da análise da paisagem (SOCHAVA,
1976; BERTRAND, 1969; TRICART, 1977; CHRISTOFOLETTI, 1979;
RODRIGUEZ; SILVA, 2002; RODRIGUEZ; SILVA; CAVALCANTI, 2004;
RODRIGUEZ; SILVA, 2007; RODRIGUEZ et al. 2010), com a apreciação de dados
primários e secundários. Foram analisadas e ajustadas as cartas temáticas como
geologia, geomorfologia, recursos hídricos, solos e vegetação. A análise por meio de
sensoriamento remoto e visitas de campo foram fundamentais para a elaboração do
mapa de uso e ocupação do solo e mapa dos sistemas ambientais.
A análise das potencialidades e limitações dos sistemas ambientais figura
como uma etapa importante. Nesse momento devem ser confrontados os elementos que
interagem no ambiente e dão sentido a dinâmica ambiental. A potencialidade de uso de
recursos naturais está ligada aos possíveis componentes do meio que, de acordo com a
estrutura socioeconômica de um território, poderão ser utilizados e beneficiados de
modo a favorecer a produção e distribuição de riquezas dentro da ótica da
sustentabilidade. As limitações são descritas como situações desfavoráveis a exploração
de recursos naturais, podendo ser originárias da própria estrutura e capacidade produtiva

ISBN 978-85-7621-051-1

36

Anais do VIII SIC

dos sistemas ambientais, de uma situação específica como a falta de infraestrutura
disponível ou tecnologia adequada para exploração, ou até mesmo de restrições legais
referentes a proteção de determinados componentes da paisagem, ecossistemas ou
unidades de conservação.
O Zoneamento Ecológico-Econômico se constitui, de forma resumida, na
definição de zonas ou setores territoriais com diferentes níveis de restrição/permissão ao
uso e ocupação humanos, com o objetivo de promover a utilização racional e
sustentável do território. Destacando o conceito e a relação do zoneamento com o
planejamento ambiental, Zacharias (2006) expressa que o zoneamento é uma técnica
que representa uma etapa do planejamento. Enquanto o zoneamento define espaços
territoriais que expressam potencialidades, limitações e conflitos, o planejamento
estabelece diretrizes e metas a serem aplicadas e cumpridas dentro desses espaços em
um intervalo temporal.
Para a estruturação do esboço de ZEE, a tipologia de zonas ambientais foi
adaptada da concepção metodológica definida para zoneamentos de unidades de
conservação elaborado por IBAMA (2002) que considera doze tipos de zonas: Zona
Intangível; Zona Primitiva; Zona de Uso Extensivo; Zona de Uso Intensivo; Zona de
Uso Especial; Zona Histórico- Cultural; Zona de Recuperação; Zona de Uso
Conflitante; Zona de Ocupação Temporária; Zona de Superposição Indígena; Zona de
Interferência Experimental e Zona de Amortecimento.
A tipificação das zonas deve ocorrer de acordo com a realidade
socioeconômica e geoambiental local. A partir da leitura sobre as necessidades de
organização do sistema socioeconômico, aproveitamento das potencialidades ambientais
e fixação de áreas destinadas à preservação no local sob processo de planejamento é que
se podem definir quais as zonas mais adequadas para aplicação.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise que culmina no zoneamento ambiental do município de Grossos
abrange uma grande quantidade de aspectos que devem ser apreendidos e confrontados
pelo pesquisador. A primeira linha de interpretação advém das próprias demandas gerais
desse setor da bacia do rio Apodi-Mossoró geradas na análise ambiental em
macroescala. Em destaque, observa-se a necessidade de manutenção de resquícios da
vegetação de caatinga com a criação de espaços protegidos, a proteção e recuperação
dos resquícios de manguezal, proteção de dunas e demais ecossistemas frágeis.
Com a análise em mesoescala, observam-se detalhes importantes para o
ordenamento do território dentro de um viés de sustentabilidade. Algumas
potencialidades para o aproveitamento turístico devem ser consideradas e com o uso de
uma escala maior, é possível uma maior precisão cartográfica que é um fator importante
para a gestão. Entre os fatores que podem favorecer práticas de turismo sustentável,
destacam-se: as salinas artesanais que podem ser aproveitadas, se devidamente
organizadas, para receber turistas. Pode ser aproveitado o contexto histórico de
ocupação da área e o desenvolvimento da atividade salineira no estado do RN; os sítios
arqueológicos de sambaquis representam um importante vestígio da história dos povos
antigos que ocuparam o litoral brasileiro. Precisam ser estudados e preservados para um
devido aproveitamento através do turismo científico e ecológico; a faixa da orla e
campos de dunas possibilitam a adoção de práticas recreativas e de lazer. Essas práticas
devem ser condizentes com um planejamento ambiental adequado com o mínimo
impacto ambiental.
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É importante frisar que as salinas mecanizadas, que hoje ocupam áreas que
antigamente pertenciam ao ecossistema manguezal, constituem uma atividade produtiva
consolidada na região, sendo por isso, zoneadas como áreas de uso intensivo (Figura 1).
Caso não houvesse as salinas, toda essa área deveria ser de preservação permanente.
Contudo, é necessário que se observem o funcionamento e os aspectos ambientais
relevantes da cadeia produtiva, pois estas funcionam ao lado de áreas ambientalmente
importantes e protegidas por legislação federal.
A maior parte das atividades agropecuárias está assentada no sistema
ambiental mais estável que é o tabuleiro costeiro. É preciso que haja um monitoramento
permanente para aperfeiçoar a gestão agropecuária, impedindo práticas que promovam a
degradação dos recursos hídricos, dos solos, o uso indiscriminado de agrotóxicos, do
fogo, os desmatamentos, entre outras.
A zona de planejamento urbano deve ser estudada em microescala para que
haja uma melhor descrição do ambiente urbano em termos de suas estruturas como as
vias, quadras, áreas verdes, áreas de adensamento, áreas de expansão, etc. Ressalta-se a
importância de um plano diretor urbano devido às características da cidade de Grossos,
que está localizada em uma área de grande pressão produtiva por parte do setor
salineiro, além de estar situada no estuário do rio Apodi-Mossoró.

Figura 1 – Mapa de zoneamento ambiental do município de Grossos.
Fonte: CARVALHO, 2011.

Obedecendo-se a essa lógica e reconhecendo que o presente estudo constitui
apenas uma proposta de zoneamento ambiental, pois este deve ser um trabalho
desenvolvido por equipe multidisciplinar e com ampla participação popular, pontuam-se
os aspectos gerais de cada uma das zonas sugeridas nos Quadros 1 a 8.
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Quadro 1 – Aspectos gerais da Zona de Preservação Permanente.
ZONA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (ZPP)
Descrição

Conceito

Área (km2)
Objetivo Geral
Objetivos Específicos

Abrange duas áreas envolvendo as unidades de paisagem terraço marinho, campo de dunas,
tabuleiro costeiro e planície flúvio-lacustre. Envolve lagoas freáticas interdunares e um
importante remanescente de caatinga.
Máxima preservação do sistema ambiental. A utilização deve envolver apenas atividades de
uso indireto como pesquisa científica, lazer, turismo ecológico e educação ambiental.
Representa potencial para a instituição de unidades de conservação de proteção integral como
estação ecológica, reserva biológica, parques e monumento natural.
15,5
Preservar ecossistemas importantes, potencializando a criação de unidades de conservação.
- Preservar a paisagem natural;
- Potencializar o uso sustentável para atividades de baixo impacto ambiental;
- Preservar ecossistemas e remanescentes de vegetação nativa.

Imagem da Área

Quadro 1 – Aspectos gerais da Zona de Proteção Ambiental.
ZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (ZPA)
Descrição
Conceito

Área (km2)
Objetivo Geral
Objetivos Específicos

Abrange uma área alongada contemplando toda a orla marítima do município integrada ao
remanescente de manguezal e a desembocadura do rio Apodi-Mossoró.
Proteção do sistema ambiental, permitindo apenas usos de baixo impacto ambiental,
considerando em todo caso as atividades econômicas tradicionais já desenvolvidas como a
pesca e a mariscagem. Controle da poluição e no uso e ocupação da orla marítima evitando
problemas relacionados a migração natural dos sedimentos dunares.
3,5
Proteger a paisagem e organizar a ocupação humana.
- Valorizar a beleza cênica e o aproveitamento turístico da paisagem;
- Diminuir os impactos ambientais gerados pelo uso antrópico;
- Promover a educação ambiental.

Imagem da Área

Quadro 3 – Aspectos gerais da Zona de Recuperação Ambiental.
Descrição
Conceito
Área (km2)
Objetivo Geral
Objetivos Específicos

ZONA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (ZRA)
Área alongada no extremo leste do município. Engloba remanescentes do manguezal em faixas
de transição entre o estuário e as salinas.
Recuperação de ambientes fortemente degradados pela ação humana e posterior integração a
outra zona. Zona temporária.
3,1
Recuperar os remanescentes do ecossistema manguezal na faixa entre o rio e as salinas e
restabelecer o fluxo gênico.
- Viabilizar o povoamento da área por espécies do manguezal;
- Restabelecer as áreas de APP conforme legislação federal;
- Garantir o corredor ecológico e a eliminação dos impactos ambientais no manguezal.
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Imagem da Área

Quadro 24– Aspectos gerais da Zona de Proteção de Lagoas.
Descrição
Conceito
Área (km2)
Objetivo Geral
Objetivos Específicos

ZONA DE PROTEÇÃO DE LAGOAS (ZPL)
Envolve duas pequenas bacias de inundação sazonal. Estão dispostas próximas ao limite entre
o tabuleiro costeiro e a planície litorânea.
Proteção dos recursos hídricos superficiais e setores marginais. Manutenção da vegetação
ripária e dos ecossistemas associados.
0,6
Conservar o sistema ambiental mantido pelos recursos hídricos superficiais.
- Manter a qualidade da água superficial;
- Proteger as APPs;
- Promover o uso sustentável da água.

Imagem da Área

Quadro 5 – Aspectos gerais da Zona de Uso Extensivo.
Descrição
Conceito
Área (km2)
Objetivo Geral
Objetivos Específicos

ZONA DE USO EXTENSIVO (ZUE)
Abrange uma vasta área do terraço marinho e o setor de afloramento da Formação
Jandaíra próximo a área de concentração e funcionamento das salinas mecanizadas.
Manutenção do uso controlado dos recursos naturais. As atividades devem ser
desenvolvidas de forma extensiva, com baixo a moderado impacto ambiental.
18
Promover o uso sustentável dos recursos naturais de forma extensiva e com baixo a
moderado impacto ambiental.
- Controlar a ocupação evitando um uso adensado do território;
- Manter áreas com remanescentes de vegetação nativa;
- Organizar atividades econômicas compatíveis com a conservação ambiental.

Imagem da Área

Quadro 63 – Aspectos gerais da Zona de Uso Intensivo.
Descrição
Conceito
Área (km2)
Objetivo Geral
Objetivos Específicos

ZONA DE USO INTENSIVO (ZUI)
Abrange todo o setor do tabuleiro costeiro e a área onde funcionam as salinas mecanizadas.
Permissão do uso intensivo dos recursos naturais, promovendo, no entanto, a adequação as
normas legais e mitigando impactos ambientais de elevada magnitude.
87
Orientar o funcionamento de atividades econômicas intensivas, com elevado impacto ambiental,
dentro das normas legais vigentes.
- Incentivar o uso econômico dentro dos padrões de qualidade ambiental;
- Observar a condução do uso agropecuário dos tabuleiros, garantindo a preservação das APPs e
das Reservar Legais;
- Mitigar os impactos relacionados ao funcionamento das salinas mecanizadas.
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Imagem da Área

Quadro 7 – Aspectos gerais da Zona Histórico-Cultural.
Descrição
Conceito
Área (km2)
Objetivo Geral
Objetivos Específicos

ZONA HISTÓRICO-CULTURAL (ZHC)
Envolve a área de funcionamento das salinas artesanais.
Direcionamento da atividade das salinas artesanais para o aproveitamento educativo e
turístico, valorizando os aspectos históricos e culturais da atividade salineira.
4,5
Promover a qualidade ambiental da atividade salineira artesanal, com direcionamentos
para o aspecto cultural.
- Proporcionar a qualidade no trabalho para os funcionários das salinas artesanais;
- Buscar novas formas de valorização do espaço das salinas artesanais;
- Utilizar o ambiente para fins de educação, cultura e turismo.

Imagem da Área

Quadro 8 – Aspectos gerais da Zona de Planejamento Urbano.
Descrição
Conceito
Área (km2)
Objetivo Geral
Objetivos Específicos

ZONA DE PLANEJAMENTO URBANO (ZPU)
Abrange a área urbana adensada e seu entorno próximo.
Direcionamento do planejamento urbano através de estudos mais detalhados e participativos.
5,8
Designar área para a promoção de estudos voltados ao planejamento urbano.
- Realizar estudos em escala de detalhes para o planejamento urbano;
- Promover a participação da sociedade e do setor econômico no planejamento urbano;
- Elaborar um zoneamento urbano e o plano diretor.

Imagem da Área

Fonte: <www.prefeituradegrossos.com.br>

Em termos quantitativos (Figura 2), constata-se que a maior parte do
território municipal deve ser destinado ao uso intensivo (63%), devendo ser observadas
as normas legais de uso do solo e de proteção ambiental vigentes e técnicas de
mitigação de impactos associados à cadeia produtiva do setor salineiro e ao uso
agropecuário. O percentual de 13% deve ser destinado ao uso extensivo do solo, onde o
nível de pressão antrópica deve ser bastante reduzido, só sendo admitidas atividades
humanas de baixo impacto.
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Figura 2 - Percentual das zonas ambientais dispostas na proposta de zoneamento ambiental para o
município de Grossos.

As zonas especiais (ZPU e ZHC) representam 7% de todo o território de
Grossos. O percentual referente a soma das zonas que devem ser administradas sob um
maior nível de restrição ao uso e ocupação antrópicos (ZPP; ZPA; ZRA e ZPL) é de
17%.
Observa-se que a maior parte do município pode ser amplamente utilizada
para atividades produtivas e, mesmo as áreas que denotam um alto nível de restrição,
devem admitir usos indiretos relacionados ao turismo ecológico, pesquisa científica,
recreação e educação ambiental, como expresso no mapa de zoneamento ambiental
(Figura 64).
CONCLUSÃO
O município de Grossos é constituído, em sua primazia, pelo tabuleiro
costeiro, um sistema ambiental que apresenta uma capacidade de suporte alta. Várias
poligonais de desmatamento são observadas, comprovando a atual utilização desse
ambiente para atividades agropecuárias.
Excetuando-se o tabuleiro costeiro, os outros sistemas ambientais presentes
no município apresentam fortes limitações ao uso e a ocupação. Apesar disso, as salinas
estão espalhadas pelo setor estuarino, comprometendo os poucos fragmentos do
ecossistema manguezal que ainda existem em Grossos. A planície litorânea, habitada
por quatro agrupamentos humanos, tem mostrado continuamente a sua hostilidade a
essas comunidades. Os principais problemas se referem ao trânsito contínuo de
sedimentos, caracterizando a migração das primeiras dunas do pós praia até os grandes
campos de dunas migratórias já constituídos, e, também, as inundações periódicas a
partir do levantamento do lençol freático nos rebaixados terraços marinhos.
A proposta de zoneamento ambiental para o município de Grossos é o
resultado da integração de uma série de conhecimentos gerados neste estudo. Apesar de
se constituir em um estudo interpretativo, é preciso mencionar que a base metodológica
está atrelada a análise da paisagem sob o ponto de vista da avaliação das potencialidades
e limitações ao uso antrópico. A maior parte do município apresenta potencial para uso
intensivo. A área sob domínio das salinas, apesar de representar um ecossistema frágil,
já foi completamente alterada, de modo que a permanência da atividade deve requerer
adaptações para minimizar o impacto ambiental.
A proteção permanente das dunas migratórias encontra respaldo tanto na
legislação ambiental que assinala esses espaços como APPs, quanto na função ecológica
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essencial de captação, armazenamento e distribuição de água. Outros argumentos que
podem ser apresentados tratam da existência de materiais arqueológicos soterrados na
área de dunas, do potencial de exploração turística e da beleza cênica.
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ANÁLISE DE PERFORMACE DE GRADE COMPUTACIONAL UTILIZANDO
O GRIDSIM
Isaias Batista da Silva1, Antônio Kennedy F. Oliveira2, João Phellipe de Freitas3, Carla
Katarina de Monteiro Marques4

RESUMO Como a utilização em ambientes reais de grids computacionais, ainda tem um
custo financeiro bastante elevado, é essencial utilizar uma ferramenta na qual execute
toda a simulação de forma ideal, para que sejam equivalentes aos grids de ambientes
reais. Neste artigo é apresentado uma análise de performance multiparalela de recursos
em máquinas virtualmente distribuídas dividindo tarefas de processamento com o apoio
da ferramenta de simulação GridSim que é programada em Java e pode ser portada para
outras plataformas.
Palavras-chave: GridSim, grids, processamento paralelo, simulador.
INTRODUÇÃO A ferramenta GridSim permite modelar e simular entidades em paralelo
computacionalmente distribuídas, tais como: usuários, aplicações, recursos e
escalonadores, para desenvolvimento e a avaliação de algoritmos de escalonamento.
Provê uma facilidade para criar diferentes classes de recursos heterogêneos que podem
ser agregados usando escalonadores para resolver aplicações de computação e dados
intensivos. Um recurso pode ser um único processador ou multiprocessadores com
memória compartilhada ou distribuída e gerenciado por escalonadores de tempo e espaço
compartilhado. Esse artigo tem o propósito de apresentar algumas análises de
desempenho feitas utilizando a ferramenta GridSim no ambiente do Eclipse.
MATERIAL E MÉTODOS
O Simulador GridSim

A ferramenta GridSim permite modelar e simular entidades em paralelo e de computação
distribuída, usuários, aplicações, recursos e escalonadores, para desenvolvimento e
avaliação de algoritmos de escalonamento. Provê uma facilidade para criar diferentes
classes de recursos heterogêneos que podem ser agregados usando escalonadores para
1
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resolver aplicações de computação de dados intensivos. Um recurso pode ser
monoprocessado ou multiprocessado com memória compartilhada ou distribuída e
gerenciado por escalonadores de tempo e espaço compartilhado. Isso significa que, cada
usuário tem seu próprio escalonador privado e, portanto, ele pode ser direcionado para
otimizar os requisitos e objetivos de seu proprietário. A utilização de uma ferramenta de
simulação apresenta-se como uma forma rápida de análise de algoritmos em larga escala
em sistemas distribuídos e de recursos heterogêneos, uma vez que o custo de aquisição de
equipamentos e materiais ficaria proibitivo para a realização deste trabalho.
Características
Principais características da ferramenta GridSim incluem o seguinte:
• Permite a modelagem de recursos heterogêneos;
• O compartilhamento de recusos pode ser modelado na forma de tempo ou espaço;
• Capacidade de recursos pode ser definida sob a forma de MIPS2 como por
referência SPEC3;
• Recursos podem ser reservados antecipadamente;
• Diferentes modelos de aplicações paralelas podem ser simuladas;
• Tarefas podem ser heterogêneas e podem ter caractéristicas tanto de
processamento como entrada/saída intensivas;
• Não há limite no número de tarefas que podem ser submetidas a um recurso;
• Entidades de múltiplos usuários podem enviar tarefas para execução simultânea
em um mesmo recurso, que pode ser de tempo ou espaço compartilhado;
• Suporta simulação de escalonadores estáticos e dinâmicos.
As estatísticas de todas as operações selecionadas podem ser gravadas e analisadas
utilizando métodos de análise estatística.
Arquitetura GridSim: Componentes
O simulador foi concebido de forma modular e em camadas. Sua arquitetura
multicamadas e suas aplicações são mostradas na seguinte Figura 1:

2
3





MIPS – Milhões de instruções por segundo
Standard Performance Evaluation Corporation – Consórcio que avalia as cargas de trabalho de

grids e clusters.
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Figura 1: Arquitetura do GridSim

Modelo de eventos discretos:
SimJava, é um pacote de propósito geral para simulação discreta orientada a eventos,
implementada em Java. O comportamento de uma entidade é codificada em Java usando
seu método body().
Entidades:
User: Cada instância da entidade User representa um usuário da grid.
Broker: Cada usuário é conectado a uma instância de uma entidade Broker.
Resource: Cada instância desta entidade representa um recurso da grid.
Grid Information Service: Provê o serviço de registros dos recursos existentes na grade.
Input e Output: O fluxo de informações entre as entidades do GridSim.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foi utilizado o ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) do Eclipse, para
compilar alguns exemplos disponíveis na própria ferramenta GridSim.
Alguns exemplos são encontrados dentro do pacote examples, onde já existe dois
arquivos de carga de trabalho que podem ser usados para visualizar o desempenho dos
algoritmos do simulador.
Para realizar a simulação de um escalonador é preciso passar como parâmetro o
arquivo de carga de trabalho de um grid ou cluster. Isso é possível de três maneiras, a
primeira é passar o caminho do arquivo por parâmetro na chamada do arquivo jar do
simulador. A seguir é apresentado um exemplo de como seria a chamada do simulador
java
-cp
$GRIDSIM/jars/gridsim.jar;.
parallel.agressive.ExampleEASY01
$GRIDSIM/examples/parallel/sdsc_blue_01.txt. Outra forma seria informar diretamente,
passando o caminho do arquivo da carga como parâmetro durante a compilação da classe.
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E a terceira é usando a opção “Run
”Run
e alterar
Configurations
a aba “Variables” com
o caminho do arquivo da carga de trabalho desejado.
É possível visualizar a execução da simulação em tempo real ou passo a passo.
Como apresentado na Figura 2, é possível visualizar o escalonamento das tarefas para os
recursos disponíveis. O gráfico apresentado é [tempo x elementos processantes], a tarefa
consome Y_elementos_processantes por X_tempo. Assim é possível visualizar se as
tarefas possuem grande potencial de paralelismo, a quantidade de tempo que os
processadores passam ociosos, o timespan4, a quantidade de elementos processantes, a
quantidade de nós e o momento em que eles recebem as tarefas.
O simulador disponibiliza várias políticas de escalonamento de tarefas paralelas
em clusters e supercomputadores. As políticas inclusas no simulador são apresentadas a
seguir.
A política preenchimento agressivo mantém um perfil de disponibilidade, que
contém informações sobre os intervalos dos elementos processantes (PE´s) que serão
liberados quando completarem as tarefas em execução. A política preenchimento
conservador mantém um perfil de disponibilidade, que contém informações sobre os
intervalos dos PE´s disponíveis em tempos futuros. O tamanho desta disponibilidade do
perfil é proporcional ao número de tarefas nas filas de execução e espera.
Reserva avançada com preenchimento conservador, é uma política de alocação,
que implementa preenchimento conservador e suporta reservas antecipadas da mesma
forma que o preenchimento conservador porém este escalonador mantém um perfil de
disponibilidade. Mas a diferença é que em muitos casos uma reserva antecipada exigirá
duas entradas no perfil, uma para marcar seu horário de início e outra para delimitar o seu
tempo terminar, além disso, quando um trabalho é cancelado, as reservas antecipadas não
são removidas a partir do perfil de disponibilidade e, portanto, não são movidas para
frente na fila de agendamento. Em outras palavras, não há compressão da fila de
agendamento.
A política preenchimento seletivo, de acordo com a sua estratégia de
escalonamento, não realiza reserva para as tarefas, ou seja, seus horários de início e fim
não são definidos ou eles não são escalonados até a sua desaceleração esperada exceder
algum limite, quando então começam uma reserva. Em outras palavras, se um trabalho
aguarda o suficiente, então é dada uma reserva.
Preenchimento agressivo com múltiplas partições de recursos, usa uma política de
não-FCFS (First Come First Serve, primeiro a chegar, primeiro a servir) para agendar
trabalhos paralelos. A política se baseia em preenchimento agressivo fácil. Esta política
pode usar múltiplas partições ou filas. Uma partição pode tomar emprestados recursos de
outra quando necessita e os recursos não estão sendo usados por outra partição. No
entanto, você pode alterar esse comportamento chamando o método setAllowBorrowing
(boolean). Outro diferencial dessa política é a que ela suporta prioridades.

4



Tempo total da simulação.
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Figura 2 - Visualização da simulação utilizando a ferramenta GridSim.

A Figura 3 apresenta um gráfico com o desempenho do timespan dos algoritmos
de escalonamento.
As simulações foram feitas com as seguintes configurações:
• 64 máquinas com dois processadores, totalizando 128 PE´s;
• O baud rate5 da rede foi de 100Mbits;
• O tempo foi estimado em horas do simulador;
• Não haverá falhas nos nós;
• Não haverá migração de tarefas entre os nós.
As simulações foram executadas em um notebook, com processador intel core
i5, com 4GB de memória RAM e HD de 500GB de 5200rpm.

Figura 3 - Timespan de simulação de algorítmos de escalonamento, em horas.

5



Taxa de transferência da rede
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A Figura 3 apresenta um gráfico onde é possível perceber que aumentando o
número de tarefas, aumenta o tempo de processamento, porém esse aumento não é
meramente linear, isso se dá por características inerentes a cada algoritmo de
escalonamento, que podem apresentar um resultado melhor ou pior dependendo do
tamanho da tarefa, se acontece migração ou não de tarefas entre os nós ou ainda se vai
haver falha de nós, ou da característica do problema se é de vazão de dados ou de
processamento.
Por exemplo, tomando como base o arquivo de carga de trabalho de 18.239
tarefas, o desempenho foi quase igual ao de 1.250 e ao de 1.574, isso se deu pelo fato das
tarefas serem menores, em termos de processamento, do que o de 32.135 e por ter mais
tarefas acontecendo em paralelo. O que reforça a ideia de se usar um simulador para
testar essas possibilidades, pois montar esses cenários com máquinas reais para realizar o
processamento dessas tarefas tornaria proibitivo em custos e tempo.
CONCLUSÃO
Neste artigo foi discutido uma ferramenta chamada GridSim, para a modelagem
de recursos e simulação de escalonamento. O GridSim simula recursos com tempo e
espaço compartilhado, com diferentes capacidades, horários e configurações. Suporta
diferentes modelos de aplicações que podem se mapeados para recursos para a execução
pelo desenvolvimento de simuladores de escalonadores. Foi discutido a arquitetura e os
componentes da ferramenta juntamente com os passos envolvidos na criação de
aplicações baseadas no simulador.
A implementação do Gridsim em Java é uma importante contribuição, pois é
provida com um rico conjunto de ferramentas que aumentam a produtividade da
programação, a portabilidade da aplicação e a escalabilidade do ambiente de execução.
Como a JVM (Java Virtual Machine) esta disponível para máquinas de monoprocessador,
de multiprocessador compartilhado ou máquinas distribuídas como clusters, GridSim
equipara-se com elas devido a sua implementação concorrente.
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ANÁLISE DE QOS EM APLICAÇÕES INTERATIVAS PARA TV DIGITAL
Vandeclécio Lira da Silva1; Claudia Maria F. A. Ribeiro2; André Gustavo P. da Silva3

RESUMO: O objetivo da presente pesquisa foi o de analisar a qualidade de serviço (QoS) em
aplicações interativas para o Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD) e simular cenários que
utilizam diferentes tecnologias de comunicação. A necessidade de qualidade de serviço é de
extrema importância em aplicações que trabalham com interatividade, que é uma característica
fundamental do SBTVD pois possibilita a utilização de diversos tipos de aplicações, como o
desenvolvimento de novos modelos de negócios e a implementação de politicas públicas, como as
aplicações para educação à distância através da TV, governo eletrônico e programas de prevenção e
de saúde publica. O Brasil apresenta uma grande diversidade social por ter grandes dimensões
continentais, o que afeta o uso de diferentes tecnologias de acesso à internet e à comunicação, além
da demanda diferenciada de aplicações interativas que precisam ser explicitamente consideradas.
Para fazer esta análise de QoS, avaliamos, por meio de simulações computacionais, diferentes
cenários que representam essa assimetrias. As simulações utilizaram o QoSTVModel, modelo
conceitual de QoS que foi objeto de dissertação de mestrado de Sousa (2012). O QoSTVModel tem
por objetivo modelar a interatividade, casando os requisitos de QoS da aplicação com os requisitos
de QoS da tecnologia de acesso.
PALAVRAS – CHAVE: interatividade; NS-2; QoS; SBTVD.
INTRODUÇÃO
O Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD) tem como principais objetivos promover
a inclusão social, a diversidade cultural do País e a língua pátria por meio do acesso à tecnologia
digital, visando a democratização da informação, e propiciar a criação de rede universal de
educação à distância, dentre outros objetivos definidos no Decreto nº 4.901 (2003). Embora tenha
adotado elementos do modelo Japonês, o SBTVD possui diversos componentes genuinamente
brasileiros, com destaque para o Middleware Ginga (FERNANDO et al, 2007). Ginga é o nome do
Middleware Aberto do Sistema Nipo-Brasileiro de TV Digital. Foi desenvolvido pelo Laboratório
TeleMidia da PUC-Rio em conjunto com o Laboratório de Aplicações de Vídeo Digital (Lavid) da
Universidade Federal da Paraíba (UFPB).
O ponto forte do SBTVD está em sua capacidade de prover interatividade. É por meio
das aplicações para a TV digital que se tem a interação do usuário final com provedor do conteúdo.
É desta forma que o governo pretende ampliar as ações de inclusão social, por meio de programas
T-Learning (educação à distância por meio de TV) e outras ações de apoio à cidadania, tais como
ações de saúde preventiva, governo eletrônico. O SBTVD tem como princípio a utilização das
modernas tecnologias de informação e comunicação (TICs) para democratizar o acesso à
informação, tendo em vista que a TV está presente na residência de grande parte da população
brasileira.
Aplicações interativas com recursos multimídia geralmente possuem um alto grau de
complexidade, pois envolvem questões como a captura, manipulação e exibição simultânea de
fluxos de dados, áudio e vídeo. É preciso gerenciar esse tipo de aplicação em relação à
sincronização com diferentes mídias e aos requisitos temporais críticos de qualidade de serviço
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ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

52

(QoS), que variam por tecnologia de acesso, tais como 3G, WIMAX, PLC, ADSL e IEEE 802.11
Ad Hoc (CAMPISTA et al,2007).
O Brasil apresenta uma grande dimensão territorial, o que proporciona uma grande diversidade
cultural, social e econômica. Com isso, aplicações mais utilizadas pela população da região norte, por
exemplo, podem não ser as mesmas utilizadas pelo pessoal da região sul do Brasil, assim como as
tecnologias utilizadas para o canal de retorno, que é o canal de comunicação do telespectador com a emissora
de TV, disponível em uma região pode nem sempre ser suficiente para os requisitos da aplicação. As

aplicações podem exigir diferentes níveis de QoS, dependendo da tecnologia de acesso utilizada. É
necessário então uma análise integrada desses diferentes elementos a fim de subsidiar a análise de
viabilidade para oferecimento de aplicações interativas em larga escala.
Neste sentido, foram realizadas, por meio do uso de simulações computacionais,
análises dos requisitos de QoS para as aplicações interativas. Utilizamos o Network Simulator (NS2) para avaliação de cenários envolvendo aplicações interativas e demais componentes do SBTVD.
Os cenários estruturados de acordo com um modelo conceitual de QoS denominado QoSTVModel,
objeto de um projeto no mestrado em Ciência da Computação (MCC) de Sousa (2012). A validação
do modelo é baseada na criação de cenários, que representam instâncias do modelo e que são
simulados por meio do NS-2. Como os resultados obtidos nessas analise pode-se dizer se é viável o
uso de uma determinada aplicação interativa considerando o nível de QoS requerido, a quantidade
de usuários e tecnologia disponível para canal de retorno.
MATERIAL E MÉTODOS
O modelo unidirecional antes utilizado nos sistemas analógicos de TV, no qual o
usuário apenas absorvia informação, deve perder espaço para o SBTVD, na qual agora o usuário
pode trocar informação com o sistema através do canal de interatividade ou canal de retorno. Esse
modelo de TV Digital é caracterizado por possuir três pontos básicos: a transmissão digital em alta
definição; a transmissão simultânea para recepção fixa, móvel e portátil; e a interatividade.
A interatividade de uma aplicação depende do canal de retorno utilizado. O governo
brasileiro, após diversas pesquisas, indicou as seguintes tecnologias, com diferentes características,
como aquelas que possuem potencial para o uso de um possível canal de retorno na TV Digital
Interativa (TVDI): WIMAX, PLC, ADSL e IEEE 802.11 Ad Hoc (FERNANDO et al, 2007). A
Figura 1 mostra como é a arquitetura do canal de retorno.

Figura 1: Arquitetura do Canal de Retorno
Antes de um aplicativo interativo ser enviado pela emissora, é necessário ter a certeza
de que esse aplicativo terá um bom desempenho quando chegar ao usuário. Para isso, é necessário
considerar que um aplicativo multimídia geralmente possui um alto grau de complexidade (LU,
1996). É necessário, por exemplo, que eles tenham um bom desempenho com baixo tempo de
atraso.
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O QoSTVModel, que foi objeto de trabalho de dissertação de mestrado de Sousa (2012),
tem por objetivo modelar a interatividade de uma aplicação para SBDTV, casando os requisitos de
QoS da aplicação com os requisitos de QoS da tecnologia de acesso. Para isso, foi desenvolvido o
modelo de interatividade apresentado na Figura 2. Os aplicativos são enviados da estação de TV
para um receptor que irá armazenar e processar os aplicativos que serão disponibilizados ao usuário.
O usuário poderá interagir com o aplicativo de três formas: localmente, intermitente e permanente.
Para a troca de informações, o receptor precisa estar conectado a uma determinada tecnologia de
acesso, que especifica os requisitos de QoS para a transmissão e interatividade, que são: atraso,
vazão, jitter e perda de pacotes. Existem tecnologias de acesso com ou sem fio. As tecnologia de
acesso possuem características que diferem sendo as mais comuns: alcance, largura de banda,
disponibilidade de rede, custo da infra estrutura. O provedor de canal de retorno é o responsável
pela tecnologia de acesso a ser utilizada na última milha para o canal de torno.

Figura 2: Modelo de interatividade – QoSTVModel
Para que pudesse validar este modelo foi utilizado o simulador computacional de redes,
o NS-2. O NS-2 é um simulador open source baseado em eventos que oferece suporte a simulação
de um grande numero de tecnologias de rede com e sem fio, diferentes cenários baseados nos
protocolos TCP e UDP, diversos escalonadores e políticas de fila e caracterização de tráfego com
diversas distribuições estatísticas, além de suportar a inclusão de novos módulos para se utilizar
outras tecnologias de rede.
A programação do NS é feita em duas linguagens: C++, para a estrutura básica
(protocolos, agentes, etc), e Object-oriented Tool Command Language (OTCL), para uso como
frontend. OTCL é uma linguagem interpretada, desenvolvida pelo Massachusetts Institute of
Technology (MIT). Nela serão efetivamente escritos os códigos das simulações (MAGALHO,
2007).
O sistema operacional Ubuntu 9.04 foi utilizado módulo nas simulações e a versão
usada inicialmente do NS-2 foi a 2.34.
Através do uso dessa ferramenta, foram avaliados cenários envolvendo aplicações
interativas e demais componentes do SBTVD. Inicialmente, foi criado um cenário para simular uma
rede ADSL. Outra tecnologia necessária para validar o QoSTVModel é a Wimax, que não é
suportada nativamente pela ferramenta. Por isso, foi necessária a instalação de um módulo para
suporte a essa tecnologia no NS-2. Esse módulo foi desenvolvido pelo National Institute of
Standards and Technology (NIST). Por questão de compatibilidade, foi utilizado a versão 2.31 do
NS-2.
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RESULTADOS E DISCURSSÃO
Além do conhecimento obtido para o uso do NS-2, foi possível, através da sua
utilização, realizar simulações de redes, que proporcionou a validação do QoSTVModel. Para que
essa validação pudesse ser feita, utilizamos dois cenários de simulações de tecnlogias como canal
de retorno: o primeiro utilizando ADSL, e o outro, Wimax. Estes cenários foram utilizados para que
se pudesse analisar as taxas de atraso, perdas de pacotes e vazão media de uma aplicação para TV
digital.
O cenário para a tecnologia de acesso ADSL foi criado com o tráfego do tipo Constant
Bit Rate - CBR sobre o protocolo UDP, que caracteriza um vídeo contínuo, e também aplicações de
File Transfer Protocol - FTP sobre o protocolo TCP, que caracterizam os downloads. Os resultados
obtidos por meio das simulações apontaram que, para a tecnologia ADSL, considerando os
parâmetros de QoS analisados, como perda de pacotes, atraso e vazão dos pacotes na rede, após um
determinado número de usuários não é mais possível garantir a entrega do serviço com qualidade.
Mais especificamente, a interatividade do aplicativo tem o seu desempenho afetado quando a vazão
da rede fica abaixo dos 100 Kbps, o que equivale, de acordo com a simulação, a cerda de 8500
usuários, conforme mostrado na Figura 3.

Figure 3: Vazão da rede
De acordo com LU(1996), em relação ao atraso, quanto maior for o seu valor, maior
deverá ser o tamanho do buffer. Isso garante uma determinada reserva de dados, que compensa a
taxa de atraso. Para as aplicações de TV Digital que ficam armazenadas no Set-top Box (STB), o
tamanho reduzido do buffer pode fazer com que as taxas de atraso sejam ainda maiores. Conforme
gráfico da Figura 4, o valor desse parâmetro começa a prejudicar a aplicação quando fica superior a
0,5s, ou seja, em torno de 330 usuários conectados.
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Figure 4: Atraso da rede
Segundo CORREA et al(2009), um valor aceitável para a perda de pacotes em uma
transmissão de dados utilizando ADSL fica em torno de 3,5% do tráfego. No cenário apresentado
na Figura 5, a rede chegou a seu limite em relação aos fluxos de dados com aproximadamente 2500
usuários, causando perdas de pacotes acima do percentual indicado para o canal de retorno.

Figure 5: Perda de pacotes da rede
Os testes realizados para a tecnologia Wimax foram semelhantes ao da ADSL, onde foi
criado com um tráfego do tipo Constant Bit Rate - CBR sobre o protocolo UDP, que caracteriza um
vídeo contínuo, e também aplicações FTP sobre o protocolo TCP, que caracterizam os downloads.
O tráfego foi gerado entre os receptores e o provedor de canal de retorno. O link de dados entre o
usuário e o provedor de canal de retorno é de 1Mbps full-duplex, e foi feita a análise dos de dois
parâmetros de QoS, a saber, o atraso e a vazão. Os resultados obtidos nas simulações estão descritos
na Tabela1.
Tabela 1: Taxa media de vazão e Atraso.
Numero de receptores
Vazão
Atraso
2,2192
0,4816
15
2,1856
0,2972
75
2,1219
0,1557
165
Analisando os gráficos é possível perceber que cada parâmetro de QoS indica um
determinado número de usuários aceitável para a utilização da tecnologia ADSL com o aplicativo
interativo. De acordo com o cenário para a tecnologia ADSL, o provedor de acesso só poderia
disponibilizar essa conexão para aproximadamente 330 usuários, valor que não comprometeria os
parâmetros de QoS, sendo o atraso o maior limitador do número de usuários.
CONCLUSÃO
Com o desenvolvimento da TV Digital e os investimentos em novas tecnologias de
acesso, o número de usuários tende a crescer muito, sendo necessária a adequação dos provedores
de canal de retorno para o oferecimento de conteúdo e serviços que garantam um alto nível de
qualidade.
A proposta de um modelo de interatividade sensível a QoS auxilia na escolha dos
aplicativos e tecnologias utilizadas na interação com a TV, tendo em vista que, são os aplicativos e
as tecnologias os responsáveis por oferecer a interatividade por meio do canal de retorno.
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Analisando a tecnologia ADSL, constatamos que o provedor de acesso só poderia
disponibilizar essa conexão para aproximadamente 330 usuários, sem comprometer os requisitos de
QoS, sendo o atraso o maior limitador da quantidade de usuário. Os resultados obtidos com a
tecnologia ASDL foram comparados com outro trabalho que descreve quais são os valores
aceitáveis para essa tecnologia. Mas com a tecnologia Wimax não foi possível fazer essa
comparação para chegarmos a uma conclusão, devido à data de entrega do trabalho de dissertação
de Sousa, necessitando de uma analise mais profunda, ficando como trabalho futuro. O modulo do
Wimax não se mostrou muito estável, necessitando de um estudo mais aprofundado.
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ANÁLISE FITOSSOCIOLÓGICA DE FRAGMENTOS DE CAATINGA NA MICROBACIA
HIDROGRÁFICA DO RIACHO CAJAZEIRAS, PAU DOS FERROS-RN.
Guilherme Fernandes de Souza1, Jacimária Fonseca de Medeiros2

RESUMO: A pesquisa procedeu-se em estudo fitossocilógico de fragmentos de vegetação caatinga
na microbacia do riacho cajazeiras, no município de Pau dos Ferros-RN. As análises foram feitas
em duas áreas com níveis de ações antrópicas diferenciadas, buscando-se traçar um perfil
vegetacional da área, a partir dos parâmetros fitossociológicos. Os procedimentos e métodos da
pesquisa configuraram-se no sistema de parcelas múltiplas, totalizando 10 parcelas sendo 5 em cada
área, utilizando-se do modelo de 10m x 10m. Na coleta de dados foram utilizados, fitas métricas e
trenas e fixas de campo. Para tanto, localizou-se 399 indivíduos, sendo que por área os números
apresentam-se da seguinte forma, a área conservada compreende 238 indivíduos embutidos em 7
famílias e 8 espécies e na área antropizada estavam localizadas 161 indivíduos estabelecidos em 11
famílias e 12 espécies. Em ambas as áreas foram trabalhados os parâmetros fitossociológicos de
Densidade, Freqüência, Dominância e Índice de Valor de Importância. Foi constatada a hegemonia
do Croton sonderianus com os maiores índices de Densidade Relativa, Frequência Relativa e
Dominância Relativa, seguida da espécie Caesalpinia pyramidalis demostrando o segundo maior
índice nos três parâmetros citados.
PALAVRAS-CHAVE: Fitossociologia; caatinga; microbacia.
INTRODUÇÃO:
O bioma caatinga localiza-se em quase todos estados do Nordeste Brasileiro e norte de
Minas Gerais, apresentando características particulares quanto à diversidade vegetal e fatores
biológicos das plantas. Caatinga é um complexo vegetacional no qual dominam tipos de vegetação
constituídos de arvoretas e arbustos decíduos durante a seca, e frequentemente armados de espinhos
(ou acúleos), e de cactáceas, bromeliáceas e ervas (RIZZINI, 1997, p. 515). Camacho (2001)
apresenta o semiárido nordestino a partir da seguinte exposição
A combinação de fatores físicos, geoecológicos e fitogeográficos apresentados pelo
domínio morfo-climático do semiárido brasileiro, demonstra um caso muito
especial de evolução integrada de fatos físicos e bióticos, no conjunto das grandes
regiões paisagísticas brasileiras (CAMACHO, 2001, p. 19).

O clima semiárido evidencia a formação vegetal existente, conceituado a partir de duas
estações caracterizadas de inverno e verão. Fernandes (2003) correlacionando os períodos
climáticos apresenta os valores concernentes em relação aos tempos de estiagem que duram de 7 a 9
meses, e o período chuvoso de 3 a 5 meses. No entanto, o bioma vem sendo exposto ao longo do
tempo por diversas explorações vegetais, desencadeada pela extração de madeira e o avanço de
atividades primárias como a agricultura e a pecuária. Esta degradação intensifica o processo de
desertificação no semiárido e a extinção de espécies florestais. Fernandes e Medeiros (2009)
destacam a desertificação como um fenômeno implicante no desequilíbrio do meio físico, químico,
biológico e socioeconômico, tendo vista as características frágeis do clima e a intensificação do
processo natural com a ação antrópica.
1
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A caatinga abrange áreas de relevos variados correspondente em formações cristalinas e
sedimentares, aspecto esse influenciador na composição e formação dos solos que comportam o
bioma. Os tipos de clima e solo e a multiplicidade nas formas de relevo do semiárido, que se
traduzem diferentes paisagens como os vales úmidos, as chapadas sedimentares e as amplas
superfícies pediplainadas explicariam a razão de a flora possuir tão alto grau de variabilidade
(SANTANA e SOUTO, 2006, p. 233). Segundo Nunes (2006) os solos do recorte espacial em
caracterização apresentam propriedades diversas em relação à acumulação de argila, ao aspecto
arenoso com significante fertilidade natural, verificando-se superficialmente a presença de
cascalhos. Essas características físicas concernem na eminência contextual dos estudos
fitossociológicos da vegetação, e possibilita uma visualização sistêmica das espécies vegetais em
áreas fisicamente diferenciadas estruturalmente.
Os estudos fitossociológicos proporcionam o conhecimento de fragmentos vegetais e
possibilita a visualização das características que os singularizam. Para Fernandes (2007), a
Sociologia vegetal objetiva primordialmente analisar a vegetação, ponderando os fatores de
interação biológica e seu desempenho com relação ás adjacentes comunidades vegetais. Contudo,
os estudos de vegetação em microbacia nos mostram a importância da formação vegetal como
elemento preponderante, na compactação do solo nas margens dos rios e nos componentes que
definem a qualidade da água. Zakia (1998) a vegetação emana um significante papel em uma
microbacia, este fator corresponde à exposição de aspectos integrantes como diminuição do volume
da cheias, controle do assoreamento das margens, influência no processo de sedimentação e etc.
Dessa forma buscou-se desenvolver um estudo de relevante natureza na microbacia do riacho
Cajazeiras-RN, alertando-se a influência da composição vegetacional nos elementos compactadores
que regem o equilíbrio da rede drenagem em evidenciação. A pesquisa buscou analisar a
composição florística da área em estudo, e a relevância dos aspectos fitossociológicos, com base
nos parâmetros Densidade, Frequência, Dominância e Valor de Importância. Dessa forma surgiu a
necessidade de promover relevante pesquisa, com objetivo de compor a ausência de trabalhos na
região do Alto Oeste Potiguar. Estudos sobre a composição e a estrutura da vegetação fornecem
informações básicas para tomadas de decisões na aplicação de técnicas de manejo florestal ou de
conservação, de forma que qualquer intervenção na floresta deve ser planejada (SOUZA, 2009, p.
1).
MATERIAL E MÉTODOS
As análises de vegetação em caatinga introduzidos nos estudos Fitossociológicas detiveramse primeiramente em um levantamento bibliográfico sobre pesquisas desenvolvidas anteriormente,
proporcionando um arcabouço teórico-metodológico referente aos procedimentos técnicos
consensuais. Perante isso buscamos executar os referidos métodos no desenvolvimento das
atividades propostas na área em apreço.
Para a delimitação da Microbacia Hidrográfica do Riacho Cajazeiras, realizada no primeiro
ano da pesquisa, foi utilizado o Software Google Earth, sendo possível delimitar os seus limites que
vão desde a nascente no Município de Água Nova – RN, percorrendo os municípios de Encanto e
Rafael Fernandes até o seu deságüe no açude 25 de Março localizado na cidade de Pau dos Ferros –
RN.
Com base nas atividades citadas, realizou-se a identificação das áreas de estudo, com as
imagens de satélite obtidas também com uso do software Google Earth (ver fig. 01). Foram
observadas imagens de áreas que apresentassem um maior complexo vegetacional, correlacionando
a localização do ambiente mais conservado e outro perspectivamente mais atingido por ações
antrópicas.
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Figura 1: Localização de áreas de estudo.
Fonte: Google Earth, Adaptado por SOUZA 2012.

As atividades de campo se realizaram nas proximidades do Açude 25 de Março, na Zona
Rural do Município de Pau dos Ferros-RN, se localizando em áreas com grau de conservação
diferenciadas. Para o desenvolvimento dos estudos foi empregado o sistema de delimitação de
parcelas de 10m x 10m, totalizando 100m², sendo 5 em cada área estudada. Dentro de cada parcela
foi medido o Perímetro Basal e a Altura de cada individua utilizando-se fitas métricas e trenas. Os
critérios de inclusão adotados foram imbuídos pela Rede de Manejo Florestal, sendo 10 centímetros
de perímetro basal e 1 metro para a altura. É relevante evidenciar a importância de uma equipe de
pesquisa no levantamento de espécies neste tipo de estudo, proporcionando assim a execução eficaz
e qualitativa da análise Os dados alcançados em campo foram tabulados utilizando-se do software
Editor de Gráficos, quantificando-se a área basal das espécies e os parâmetros fitossociológicos
Densidade Absoluta e Relativa, Frequência Absoluta e Relativa, Dominância Absoluta e Relativa e
Valor de Importância.
RESULTADOS E DISCUSSÃO.
Nos estudos realizados identificamos 399 indivíduos, locados em 11 famílias e 12 espécies.
Dentre as análises executadas envolvendo os parâmetros fitossociológicos são notificáveis os
seguintes resultados na área antropizada. A espécie Croton sonderianus apresenta os maiores
valores de Densidade Relativa (40,55%), Frequência Relativa (9,43%) e Dominância Relativa
(18,60%). Outras espécies evidenciaram a área, destacando-se a Caesalpinia pyramidalis com os
seguintes valores de Densidade Relativa (16,12%), Frequência Relativa (9,43%) e Dominância
Relativa (10,03%), em seguida aparece a espécie Jatropha Poliana com Densidade Relativa
(4,60%), Frequência Relativa (7,54%) e Dominância Relativa (2,35%). (Na tabela 4, é possível
vislumbrar o restante dos números da área antropizada).
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Tabela 4: Parâmetros fitossociólgicos na área antropizada.
Espécies Nome Cientifico
Fab
Dab
Doab
Amburana cearensis
0.1
0.3
7.7
Anadenanthera colubrina
0.1
0.1
4.4
Aspidosperma Pyrifolium
0.2
0.6
17.4
Caesalpinia pyramidalis Tul.
0.5
3.5
119.1
Cochlospermum Vitifolium
0.1
0.5
17.9
Combretum leprosum
0.3
0.3
7.3
Commiphora leptophloeos
0.2
0.2
5.5
Croton sonderianus müll.
0.5
8.8
220.8
Jatropha Poliana
0.4
1
28
Myracrodruon urudeuva
Allemão
0.1
0.4
10.6
Pseudobombax
0.2
0.2
8.4
Tabebeuia impetiginosa
0.1
0.2
8.4
Fonte: Dados Coletados em campo.
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F%
1.887
1.887
3.774
9.434
1.887
5.660
3.774
9.434
7.547

D%
Do%
VI
1.382 0.649 3.918
0.461 0.371 2.718
2.765 1.466 8.005
16.129 10.034 35.597
2.304 1.508 5.699
1.382 0.615 7.658
0.922 0.463 5.159
40.553 18.603 68.590
4.608 2.359 14.515

1.887
3.774
1.887

1.843
0.922
0.922

0.893
0.708
0.708

4.623
5.403
3.516

Na área com condições mais conservadas encontramos elementos similares e diferenciados
em relação ao ambiente discutido anteriormente, nos possibilitando a comparação entre estes.
Nesta, elenca-se a Croton sonderianus com os seguintes resultados de Densidade Relativa
(34,31%), Frequência Relativa (8,33%) e Dominância Relativa (20,73). A espécie Caesalpinia
pyramidalis demonstrou significante importância na área em foco representada em Densidade
Relativa (29,08%) e Frequência Relativa (8,33%) e Dominância Relativa (20,73%). A espécie
Jatropha Poliana deteve o terceiro maior índice em Densidade Relativa (4,24%), seguida da
Aspidosperma Pyrifolium com Frequência Relativa (8,33%), ver tabela 5.
Tabela 5: Parâmetros fitossociológicos na área mais conservada.
Espécies Nome Cientifico
Fab
Dab
Doab
F%
Aspidosperma Pyrifolium
0.5
1.2
26.2
8.333
Anadenanthera colubrina
0.3
0.7
14.3
5.000
Caesalpinia pyramidalis Tul.
0.5
8.9
269.3 8.333
Combretum leprosum
0.4
0.7
22.1
6.667
Commiphora leptophloeos
0.1
0.1
3.5
1.667
Croton sonderianus müll.
0.5
10.5
283
8.333
Jatropha Poliana
0.3
1.3
33.4
5.000
Pseudobombax
0.2
0.4
9.2
3.333
Fonte: Dados Coletados em campo.

D%
Do%
VI
3.922 1.919 14.174
2.288 1.048 8.335
29.085 17.727 57.145
2.288 1.619 10.573
0.327 0.256 2.250
34.314 20.730 63.378
4.248 2.447 11.695
1.307 0.674 5.314

CONCLUSÃO
Com base nos resultados amostrados é identificável a hegemonia da espécie Croton
sonderianus nas duas áreas, apresentando os maiores valores de Densidade Relativa Frequência
Relativa e Dominância Relativa. Na seqüência, para todos os parâmetros analisados aparece a
espécie Caesalpinia pyramidalis. Além dessas, a espécie Jatropha Poliana abarcou o terceiro lugar
para valores de Densidade e Frequência Absoluta.
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Perante os dados analisados foi possível a identificação de uma descaracterização do
complexo vegetacional em ocorrência. Foi perceptível a exploração vegetacional na área
antropizada, porém vale ressaltar que área visualizada não apresenta condições edáficas para os
procedimentos de práticas agrícolas, concluindo-se que a única justificativa de retirada vegetal é
para produção de madeira e carvão. Todavia, á área conservada abarca um maior número de
indivíduos, sendo que perpetuada pela uma menor expressividade de espécies, quando comparada á
área antropizada. Diante da abordagem e fatores observados em pesquisa, é verificado o
desmatamento degradante na microbacia, conceituando-se o possível problema ambiental na área
em análise, tendo em vista a importância da vegetação no processo erosivo. Portanto, é cabível a
locação de uma política ambiental de conscientização e reflorestamento, promovendo assim
melhorias de preservação ambiental.
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ANÁLISE FLORÍSTICA DA VEGETAÇÃO EM FRAGMENTOS DE CAATINGA NA
MICROBACIA HIDROGRÁFICA DO RIACHO CAJAZEIRAS, RN.
Francisco Alesandro Gomes1, Jacimária Fonseca de Medeiros2
RESUMO: A presente pesquisa apresenta-se como uma análise florística da vegetação em fragmentos
de caatinga na microbacia hidrográfica do Riacho Cajazeiras, Pau dos Ferros-RN. Neste sentido, foi
feita a análise da vegetação em dois ambientes, um conservado e outro antropizado, objetivando
identificar a composição florística das duas áreas. Como método de amostragem, foi utilizado o das
parcelas múltiplas de 10m x 10m, sendo demarcadas 10 parcelas, sendo 05 em cada área estudada.
Dentro de cada parcela foram medidas a altura total e o diâmetro ao nível da base, de cada indivíduo
que se enquadrasse nos critérios de inclusão estabelecidos. Para a coleta dos dados em campo foram
utilizados como subsídios trenas, fitas métricas e fichas de campo. Na composição florística foram
identificadas a presença de 399 indivíduos, distribuídos em 11 famílias e 12 espécies. As espécies que
apresentaram um maior número em percentualmente de indivíduos nas duas áreas foram Croton
sonderianus (48,37%), Caesalpinia Pyramidalis (31,08%) e Jatropha Poliana (5,76%). Na
classificação por área pode-se perceber a diferenciação entre as 02 áreas citadas anteriormente, pois, na
área antropizada foram encontrados 161 indivíduos estabelecidos em 11 famílias e 12 espécies, já na
área mais conservada foram visualizados 238 indivíduos divididos em 07 famílias e 08 espécies. Dessa
forma, se evidencia um maior número de indivíduos, como também de espécies na área mais
conservada, enfatizando como a interferência antrópica influencia na a diminuição e limitação da
vegetação local.
Palavras Chaves: Análise florística, Caatinga, Microbacia.
INTRODUÇÃO
A vegetação caatinga se configura como um bioma brasileiro que está presente em todos os
Estados da região nordeste do Brasil, parte do norte de Minas Gerais e Espirito Santo na região
Sudeste. Ocupando uma área de 734.478 km², tendo como características as notáveis adaptações ao
clima seco e pouco índice pluviométrico.
Segundo Ross (2008),“[...] Caatinga, na língua tupi, que dizer mata branca. É a vegetação
predominante que ocorre nos sertões semiáridos do Nordeste. Abrange 800 milkm²de área e
corresponde a 11% do território brasileiro”. O mesmo autor ainda ressalva que essa vegetação tem
características marcantes por ser uma formação aberta, decídua e bem adaptada às áreas de baixas
precipitações. Fator esse que combinados a outros fizeram com que as espécies vegetais da caatinga
desenvolvessem mecanismos de adaptações para sua sobrevivência. As variadas condições e fatores
que se apresentam tantos nos aspectos climáticos, relevo e geológico, vão influenciar de forma direta e
indireta a vegetação. Segundo Rodal (2008), Apud ANDRADE, 1981; SAMPAIO, 1995 “A província
da caatinga [...] apresenta uma variada cobertura apresenta uma variada cobertura vegetal, em grande
parte determinada pelo clima, relevo embasamento geológico que, em suas múltiplas inter-relações,
resultam em sistemas ecológicos bastante variados [...]”.
1
2
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Segundo MMA (2003) essa vegetação característica é considerada como único bioma
exclusivamente brasileiro, ou seja, grande parte do seu dessas espécies não pode ser encontrada em
nenhum outro lugar do planeta. Dessa forma, é frequente a ocorrência de endemismo, fazendo com que
tenha nesse ecossistema a presença de paisagens variadas e únicas. Porém essa variedade de espécies
depende das condições climáticas que estão presentes no nordeste, pois quando é no período de seca, a
vegetação usa como mecanismo de defesa e adaptação a perca das folhas, ficando as matas sertanejas
com uma aparência acinzentada e sem vida. Mas, ao cair das primeiras chuvas surge um verde
exuberante de vida e de variadas espécies.
A caatinga ao longo dos séculos vem sofrendo grandes interferências com as atividades
humanas. Segundo Ross (2006), a caatinga se caracteriza como um bioma que está fortemente
transformado pelas ações do homem. Haja vista que, o homem sempre utilizou dos recursos florestais
para determinados fins.
Diante nisso, nossos estudos se deram na microbacia de riacho Cajazeiras, área composta e
caracterizada pela as formações vegetais de Caatinga. Com isso, foram realizadas as análises florísticas
objetivando o conhecimento das espécies dessas áreas em estados diferenciados. Portanto,
é
de
fundamental importância o conhecimento da vegetação de um lugar, pois é através dessas informações
que se podem traçar metas de conservação, como também entender a relação da vegetação coma área
em estudo. No referido caso surge uma relevância maior, pois se trata de uma bacia hidrográfica, a
vegetação aliadas a outros elementos vão intervir direto ou indiretamente no equilíbrio e conservação
dos recursos hídricos.
MATERIAIS E MÉTODOS
Os estudos florísticos realizados em fragmentos de caatinga detiveram-se a princípio em um
levantamento bibliográfico tendo por base pesquisas e análises desenvolvidas anteriormente sobre este
tema, com isso, propiciando um suporte teórico que embasassem os procedimentos a serem
desenvolvidos ao longo da pesquisa, sendo estes tanto no que se refere à parte teórica como a prática.
Diante disso, efetuamos os citados métodos na execução das atividades propostas na área em estudo.
Após as leituras do material bibliográfico e tendo como aporte teórico fundamental o trabalho
desenvolvido por Souza e Medeiros (2011), os quais realizaram um levantamento florísticos e
fitossociológicos da vegetação da área em apreço se deram as nossas atividades de caráter prático. Com
auxílio da ferramenta Softwares Google Earth, se fez a localização e delimitação da área da microbacia
do Riacho Cajazeiras, situada nos municípios de Água Nova, Rafael Fernandes, Encanto e Pau dos
Ferros, todos situados na Mesoregião Oeste do estado do Rio Grande do Norte (ver figura 01). Perante
isso, efetivou-se a identificação das áreas de pesquisa com base em imagens de satélites, onde foram
selecionadas as duas categorias a serem analisada, área conservada e área antropizada. As análises se
deram no recorte próximo ao açude 25 de Março no município de Pau dos Ferros-RN.
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Figura 1: Localização de áreas de estudo.
Fonte: Google Earth, Adaptado por SOUZA 2012.
Para coleta de dados a campo, foi utilizado o método de parcelas múltiplas 10x10, sendo que as
parcelas foram divididas em 05 na área preservada e as outras 05 na área antropizadas. Nas parcelas
foram medidos Perímetro basal e altura de cada indivíduo que tivesse dentro dos critérios de inclusão
estabelecidos pela Rede de Manejo Florestal. Dessa forma, só foram incluídos os indivíduos que tinha
o Perímetro basal maior que 10 cm de diâmetro e altura superior a 01 metro de altura. Para realização
dessa atividade utilizamos utensílios como fita métrica, trena, barbante para delimitação das parcelas e
ficho de campo para registro do material. Os dados obtidos foram processados e tabulados com o uso
do programa de computador software Editor de Gráficos. Dessa forma,possibilitando o identificação da
flora , bem como, bem o levantamento florístico da área em estudo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nos estudos florísticos identificamos 399 indivíduos, locados em 11 famílias e 12 espécies. As
famílias presentes são Anarcardiaceae, Apocynaceae, Bigniniaceae, Bixiaceae, Bombacaceae,
Burseraceae, Combretaceae, Euphobaceae, Fabaceae – Caesalpinioideae, Fabaceae – Faboideae,
Fabaceae – Mimosoideae. Disseminadas nas espécies Amburana Cearensis, Anandenanthera
columbrina, Aspidosperma Pyrifolium, Caesalpinia pyramidalis,Cochlospermum Vitifolium, Cobretum
Leprosum, Commiphoraleptophloeos, Croton sonderianus, Jatropha Poliana, Myracrodruom
Urudueva Allemão, Pseudobombax e Tabebeuiaimpetiginosa.
Observamos que na área antropizada estavam localizadas 161 indivíduos estabelecidos em 11
famílias e 12 espécies, todavia na área mais conservada foram visualizados 238 indivíduos distribuídos
em 07 famílias e 08 espécies. Nas tabelas 1 e 2 é possível a visualização da distribuição geral de
espécies e famílias por área.
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Mediante observações nos dados expressos é perceptível à diferenciação entre os ambientes em
evidenciação, configurando-se na distribuição de indivíduos, espécies e famílias. A área antropizada
contém menos indivíduos, no entanto constitui a maior diversidade de espécies e famílias. Contudo no
ambiente mais conservado foi perceptível a existência de uma considerável quantidade de indivíduos,
porém com uma menor locação de famílias e espécies. As diferenças expressas na diversidade de
espécies e famílias são condicionadas por fatores geofísicos que contribuem no desenvolvimento de
algumas espécies. Com relação à quantidade de indivíduos a caracterização quantitativa é coerente,
notificando-se uma exploração relevante na vegetação da área antropizada.
As espécies que apresentaram um maior número percentualmente de indivíduos nas duas áreas
foram Croton sonderianus (48,37%), Caesalpinia Pyramidalis (31,08%) e Jatropha Poliana (5,76%).
Quando concebemos essas distribuições de espécies por área apropriamos dos seguintes resultados, na
área antropizada destacam-se Croton sonderianus (54,66%), Caesalpinia Pyramidalis (21,74%) e
JatrophaPoliana (6,21%). A área mais conservada abarca a mesma ordem configurada na área
antropizada, apresentada percentualmente da seguinte forma Croton sonderianus (44,12%),
Caesalpinia Pyramidalis, (37,39%) e Jatropha Poliana (5,46%). É identificável nos dados a
supremacia quantitativa do Croton sonderianus,vulgarmente denominado de Marmeleiro, com
aproximadamente 50% dos indivíduos amostrados, seguida da Caesalpinia Pyramidalise a Jatropha
Poliana presentes nas duas áreas em análise.
Tabela 1- Famílias e espécies encontradas em área antropizada, na Microbacia do Riacho Cajazeiras.
Famílias
Espécies
Nome Vulgar
Myracrodruon urudeuva
ANARCARDIACEAE
Allemão
Aroeira
APOCYNACEAE
Aspidosperma Pyrifolium
Pereiro
BIGNONIACEAE
Tabebeuiaimpetiginosa
Pau d' árco
BIXACEAE
Cochlospermum Vitifolium
Pacotê
BOMBACACEAE
Pseudobombax
Embiratanha
BURSERACEAE
Commiphora leptophloeos
Imburana
COMBRETACEAE
Combretum leprosum
Mofumbo
EUPHORBIACEAE
Croton sonderianus.
Marmeleiro
Jatropha Poliana
Pinhão
FABACEAE CAESALPINIOIDEAE
Caesalpinia pyramidalis.
Catingueira
FABACEAE – FABOIDEAE
Amburana cearensis
Cumaru
FABACEAE – MIMOSOIDEAE
Anadenanthera colubrina
Angico
Tabela 2 - Famílias e espécies encontradas em área mais conservada, na Microbacia do Riacho
Cajazeiras.
Famílias
Espécies
Nome Vulgar
APOCYNACEAE
Aspidosperma Pyrifolium
Pereiro
BOMBACACEAE
Pseudobombax
Embiratanha
BURSERACEAE
Commiphora leptophloeos
Imburana
COMBRETACEAE
Combretum leprosum
Mofumbo
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Croton sonderianus.
Jatropha Poliana

Marmeleiro
Pinhão

Caesalpinia pyramidalis.
Anadenanthera colubrina

Catingueira
Angico

Com relação à ocorrência de espécies por parcelas nas duas áreas podemos discernir a
localização dos indivíduos amostrados na referida abordagem, na área antropizada, com as maiores
ocorrências estão às espécies Croton sonderianus, Caesalpinia pyramidalis que ocorre nas cinco
parcelas, e a Jatropha Poliana incidente em quatro parcelas. Na área conservada evidenciam-se as
espécies com as máximas ocorrências Croton sonderianus, Caesalpinia pyramidalis e Aspidosperma
Pyrifoliumem quatro parcelas foram notificados à espécie Cobretum Leprosum(A ocorrência do
restante das espécies por parcelas nas duas áreas podem ser percebidas na tabela 3).
Tabela 3: Ocorrência de espécie por áreas.

Espécies Nome Científico.
Amburana cearensis
Anadenanthera colubrina
Aspidosperma Pyrifolium
Caesalpinia pyramidalis Tul.
Cochlospermum Vitifolium
Combretum leprosum
Commiphora leptophloeos
Croton sonderianus müll.
Jatropha Poliana
Myracrodruon urudeuva Allemão
Pseudobombax
Tabebeuia impetiginosa

Ocorrência
de Espécie
por área.
Ocorrência por
I/II
parcerla em área.
I
I
I/II
I/1 e II/3
I/II
I/2 e II/5
I/II
I/5 e II/5
I
I/1
I/II
I/3 e II/4
I/II
I/2 e II/1
I/II
I/II
I
I/II
I

I/5 e II/5
I/4 e II/3
I/1
I/2 e II/2
I/1

N° de
indivíduos N° total de
por área.
indivíduos.
I/3
3
I/1 e II/7
8
I/6 e II/12
18
I/35 e II/89
124
I/5
5
I/3 e II/7
10
I/2 e II/1
3
I/88 e
II/105
193
I/10 e II/13
23
I/4
4
I/2 e II/4
6
I/2
2
399

CONCLUSÕES
Com base nos resultados analisados constatamos que a espécie com maior significância nas
duas áreas foi a Croton sonderianus, seguida das espécies Caesalpinia Pyramidalis e Jatropha
Poliana. Com relação às famílias que se destacaram evidenciamos EUPHORBIACEAE e
FABACEAE. A família EUPHORBIACEAE enumerou duas espécies na área, configuradas em Croton
sonderianus müll (marmeleiro) e Jatropha Poliana. As especificações da FABACEAE apresentaram
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apenas uma espécie. A família FABACEAE – CAESALPINIOIDEAE com a espécie Caesalpinia
pyramidalis (Catingueira); FABACEAE – FABOIDEAE e a espécie Amburana cearensis (Cumaru);
por fim FABACEAE – MIMOSOIDEAE com Anadenanthera colubrina (Angico). Quando nos
remetemos à análise da quantidade vegetal decorrente nas duas áreas em estudo, a preservada e a
antropizada, é perceptível uma diferenciação na quantidade de indivíduos em cada área, antropizada vai
ter a ocorrência de menos indivíduos, mas vai apresentar uma maior diversidade de espécies e famílias.
Já o ambiente mais conservado possui quantidade de indivíduos mais considerável, porém com uma
menor diversidade de famílias e espécies.
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APLICANDO TECNOLOGIAS DA WEB SEMÂNTICA EM AMBIENTES VIRTUAIS 3D
Jackson dos Santos1; Felipe S. Costa2; Claudia M. F. A. Ribeiro3; Camila de Araújo Sena4

RESUMO: Este projeto propõe a utilização de tecnologias da Web Semântica para enriquecimento
das descrições de objetos em ambientes virtuais 3D, a fim de potencializar a experiência do
visitante pela localização automática e apresentação de objetos de interesse. Embora a utilização de
descrição semântica de conteúdos na web não seja nova, sua utilização em ambientes virtuais
colaborativos 3D, a inda não foram devidamente explorados. Ontologias de domínio para
associação de significado e um conjunto de regras de inferência a serem aplicadas na localização de
objetos são alguns dos resultados pretendidos.
Palavras-chave: Web Semântica; Ontologias; Ambientes Virtuais 3D; Regras de Inferência
INTRODUÇÃO
A forma como os recursos são descritos na Web influenciam fortemente a forma como eles
são localizados e utilizados pelos usuários e suas aplicações. Tradicionalmente, esta descrição é
feita de forma sintática e a localização se apoia em argumentos ou palavras-chave, tendo muitas
vezes como consequência resultados imprecisos ou de pouco interesse e relevância. A Web
Semântica, uma extensão da Web atual, tem como objetivo atribuir um significado aos conteúdos
publicados na Internet, de modo que sejam compreensíveis tanto para humanos como para
computadores, tornando a localização uma tarefa mais inteligente e de maior efetividade para os
usuários (BERNERS-LEE et. al., 2001).
Programas culturais interativos e ambientes virtuais colaborativos de forma geral
envolvem diversos elementos e uma rica interação entre os mesmos. Adicionar significado a
descrição destes elementos e de suas relações, além de permitir localizá-los de forma mais
inteligente, também permite reutilizá-los em contextos distintos e ampliar seu uso. Por exemplo,
objetos em museus virtuais podem ser utilizados como objetos de aprendizagem (learning objects)
em aplicações de educação à distância.
Neste projeto foi contemplado o uso da Virtual Museum Ontology (COSTA et. al., 2010)
para anotar semanticamente elementos presentes em ambientes virtuais colaborativos
tridimensionais. Ontologias são artefatos da Web Semântica que representam um conjunto de
conceitos dentro de um domínio e os relacionamentos entre estes, a partir do qual é possível realizar
inferências sobre os objetos deste domínio (GOMEZ-PEREZ et. al., 2004). Um mecanismo
inteligente de busca construído com base em regras de inferência permite identificar objetos
relevantes, segundo os interesses definidos no perfil do visitante. Esta busca qualitativa possibilitará
ao visitante concentra-se em obras de interesse.
Acredita-se que a ampliação da experiência de visitação pretendida como objetivo
principal deste projeto de pesquisa tenha a capacidade de estimular a adoção de museus virtuais
como ambientes importantes de aprendizagem e interação. De maneira mais pontual, pretende-se
que as ontologias e o mecanismo de busca inteligente proposto possam ser posteriormente
1
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incorporados aos diferentes projetos consorciados, e contribuir para o projeto de excelência
proposto.
MATERIAL E MÉTODOS
O estudo acerca das tecnologias semânticas e ambientes virtuais 3D se deram por meio do
levantamento bibliográfico, o qual permitiu o conhecimento teórico nas linhas de Web Semântica e
ambientes virtuais 3D. Posteriormente, um levantamento sobre as ferramentas que seriam utilizadas
foi realizado, no qual pôde extrais três principais tecnologias para auxiliar na descrição semântica
de objetos virtuais 3D e regras de inferência que são: Protégé5, Jena6 e SWRL7.
A plataforma Protegé fornece um suporte ferramental para editar e manipular ontologias,
oferecendo duas maneiras principais de modelagem: através dos editores Protégé-frames e ProtégéOWL. As ontologias geradas pela ferramenta podem ser exportadas para uma variedade de formatos
incluindo RDF, OWL e XML Schema. O Jena é um framework Java para auxiliar a construção de
aplicações Web Semânticas. Jena oferece um conjunto de bibliotecas e ferramentas para ajudar a
implementação de semântica, vinculada à dados de aplicativos, ferramentas e servidores. Já o
SWRL é uma linguagem utilizada para escrever regras de inferência, a partir das quais é possível
realizar buscas inteligentes, no caso de um ambiente virtual, por exemplo, essas regras podem
auxiliar na busca por uma rota de acordo com as preferências do visitante.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O projeto possuiu como premissa a utilização de técnicas semânticas para melhorar a
experiência de visitação do usuário em ambientes virtuais 3D. Para tanto, foi dado dois enfoques: a
utilização da ontologia Virtual Museum que permite a descrição semântica das mídias inseridas no
ambiente e o desenvolvimento de regras de inferência que permitem uma busca inteligente dentro
de tal ambiente.
Nesse contexto foi utilizado como estudo de caso o Museu Virtual (BONIS et. al., 2009)
(HONG et. al., 2005) (TSICHRITZIS & GIBS, 1991) (DANTAS et. al., 2009) proposto pelo grupo
de pesquisa do Laboratório Natalnet da UFRN, que por meio da tecnologia de ambientes virtuais
associada a redes de computadores, possibilita a visita de museus ou galerias de arte à distância e
fornece ferramentas para comunicação em tempo real entre todos os visitantes que estejam
acessando o museu on-line. Assim, os visitantes virtuais são capazes de compartilhar suas
experiências e sensações ao visitar aquele museu.
A ontologia utilizada é apresentada na Figura 1, onde pode ser observado uma definição
hierárquica de suas classes.
Como podemos observar, é abordado um conceito inicial (“Thing”), do qual derivam todos
os outros conceitos abordados quando tratamos de museus virtuais. Tornando claro na Figura 3, a
utilização de conceitos desde ao período histórico ao qual a obra está relacionada (“vm:Period”) à
conceitos referentes à comunicação (“foaf:Agent”), ao visitante (“vm:Occupation”) e esculturas
virtuais (“mpeg7:Affiliation”).

5
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Figura 1. Definição Hierárquica da Ontologia Proposta
Contudo, para que a mesma possa ser utilizada no que concerne uma busca semântica, foram
utilizadas regras de inferência descritas em SWRL [Horrocks et al, 2004], que tornarão possível
toda a manipulação do domínio do conhecimento. Para que essas regras pudessem ser
implementadas utilizou-se o SWRLTab – plugin disponível no Protégé 3.x.x. A exemplo das
regras desenvolvidas temos três delas, como mostrado a seguir:
•
•
•

crm:E19_Physical_Object(?j)
vm:TissuePainting(?j)
crm:E19_Physical_Object(?m)
vm:Cangaço(?m)
crm:E19_Physical_Object(?p)
vm:RealistPainting(?p)

?

vm:isTissuePainting(?j,
?

?

vm:isCangaço(?m,
vm:isRealistPainting(?p,

true)
true)
true)

?
?
?

Estas três regras podem nos mostrar como é realizada a lógica descritiva em SWRL, e
permite entendermos que a primeira regra nos retornará obras realizadas em tecidos, enquanto que a
segunda e a terceira, retornarão obras do cangaço e pinturas realistas, respectivamente.
Por meio da utilização das regras de inferência é possível gerar automaticamente um roteiro
de visitação a partir da similaridade semântica existente entre as obras de uma exposição. Com o
framework Jena é permitido acessar as estruturas das descrições semânticas das obras e das regras
descritas na ontologia. E com o engenho de inferência é possível raciocinar sobre estas regras,
podendo obter uma lista de obras que apresentam similaridade semântica e através de um
identificador único, o qual uma obra é referenciada tanto nas ontologias quanto no banco, se tem um
acesso não ambíguo a uma determinada obra.
Por intermédio dessa lista de identificadores, é buscado no banco à posição das obras dentro
do ambiente virtual, para assim, ser calculado e traçado os pontos do que farão parte do caminho
gerado que será armazenado do banco para que o Museu Virtual possa utilizá-lo.
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Figura 2. Editor de Caminho do GTMV
Dessa forma, um guia virtual, apresenta ao usuário o roteiro alternativo gerado, no qual
obras, semanticamente equivalentes, serão apresentadas.

CONCLUSÃO
A ontologia utilizada segue detalhadamente as prerrogativas definidas pela metodologia, e
então combinadas às regras de inferência para o domínio específico, tem como intuito melhorar a
experiência do usuário no ambiente virtual 3D.
Com isso, a descrição semântica do ambiente virtual representa uma customização da
experiência de visitação do usuário, pois agora o visitante pode imergir no ambiente de acordo com
suas preferências e que foram definidas pelas regras de inferência.
Em síntese, por meio da utilização das ferramentas Protegé, Jena e SWRL foi possível
aplicar técnicas semânticas aos objetos e cenas 3D. O que permitiu uma descrição semântica de tais
objetos e ambientes. Com a descrição semântica foi possível desenvolver regras de inferência em
SWRL e inferir caminhos baseados nas preferências do usuário e similaridade semântica entre os
objetos, fornecendo, com isso, uma nova experiência de visitação em ambientes virtuais 3D.
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BIODIESEL PRODUZIDO ATRAVÉS DA TRANSESTERIFICAÇÃO DO ÓLEO DE
MORINGA OLEIFERA

Carlos Henrique Catunda Pinto1; Luiz di Souza2; Anne Gabriella Dias Santos3; Luiz Gonzaga de
Oliveira Matias4
Daniele da Silva Oliveira5; Patrick Nunes Farias6

RESUMO: A moringa oleifera é uma oleaginosa que tem um grande potencial para a produção
desse combustível, pois é uma cultura que se adapta em várias condições climáticas, é tolerante à
seca e produz boa quantidade de óleo. A semente desta árvore produz um óleo de alta qualidade,
chegando a produzir entre 35 % a 40 % de óleo. Diante disto este trabalho teve como objetivo,
extrair o óleo de moringa, sintetizar o biodiesel, fazer o ecodiesel na proporção de (B5), (B10)
e (B20) e caracterizá-los. Para extrair o óleo da moringa utilizou-se o extrator do tipo soxhlet,
posteriormente foi produzido o biodiesel por rota metílica e catalisador homogênio , foi
realizado as misturas do diesel mineral com o biodiesel nas proporções de (B5), (B10) e (B20) e
caracterizou-se as propriedades físico-químicas dos mesmos. A extração apresentou um bom
rendimento de óleo se comparado com a literatura existente, o biodiesel foi obtido com êxito .
As características físico-químicas como a massa específica, água e sedimentos e índice de
acidez para o biodiesel de moringa e ecodieseis apresentaram valores de acordo com as normas
da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
PALAVRAS-CHAVE: Biodiesel, Transesterificação, Moringa Oleífera.

INTRODUÇÃO
Considerando-se o petróleo um recurso natural não-renovável, o biodiesel apresenta-se
como alternativa energética, devido ao fato de ser um combustível renovável e biodegradável,
podendo substituir o diesel mineral sem necessidade de nenhuma modificação nos motores
diesel já existentes (BARROS, 2007, p. 48).
De modo geral, o biodiesel foi definido pela "National Biodiesel Board" dos Estados
Unidos como um derivado mono-alquil éster de ácidos graxos de cadeia longa, proveniente de
fontes renováveis como óleos vegetais ou gordura animal cuja utilização está associada à
substituição de combustíveis fósseis em motores de ignição por compressão. A reação de
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transesterificação é a etapa da conversão, propriamente dita do óleo ou gordura, em ésteres
metílicos ou etílicos de ácidos graxos, que constitui o biodiesel.
Pode-se dizer que o processo de transformação de óleos vegetais ou de gordura animal
em biodiesel, por transesterificação, é relativamente simples, mas requer rigor com as
características das matérias primas, sobretudo se o objetivo for comercializar um biodiesel que
efetivamente atenda às exigências legais do País e do mercado internacional (EMBRAPA,
2008).
A moringa oleifera é uma planta que tem um grande potencial para a produção de
biocombustível no semi-árido nordestino, pois é uma árvore que não apresenta dificuldades
quaisquer que sejam os métodos escolhidos para a sua propagação, pode ser pelo plantio direto,
produção de mudas a partir de sementes ou de estacas. Adaptam-se bem as condições climáticas
tanto do clima semi-árido como sub-úmido, não sendo necessários altos volumes pluviométricos
por ano, é tolerante à seca e produz boa quantidade de óleo.
A idade da árvore na primeira frutificação é variável, em geral, considera-se que a
moringa oleifera frutifica no primeiro ano nas condições ideais de manejo. Nas regiões semiáridas da África, a mesma frutifica a partir do segundo ano de vida. A produção das sementes
apresenta grandes variações, esse fato esta ligado ao manejo da planta, a disponibilidade de água
e ao clima podendo chegar a produzir entre 20 a 24 mil sementes por planta com os devidos
cuidados adequados. A semente desta árvore produz um óleo de alta qualidade, chegando a
produzir entre 35 % a 40 % de óleo (RURAL BIOENERGIA, 2010).
Este óleo é amarelo claro, podendo ser usado como matéria-prima alternativa regional
para a produção de biodiesel no nordeste. A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e
Combustível (ANP), conforme a resolução nº 7/2008, Anexo 1/2008, que trata da qualidade do
biodiesel produzido, estabelece padrões de qualidade que devem ser obedecidos(ANP, 2011).
Para verificar estes parâmetros é necessário monitorar varias propriedades e verificar se as
mesmas estão obedecendo a legislação.
O biodiesel pode ser misturado ao diesel puro, essa mistura é chamada ecodiesel, pode
ter várias proporções de biodiesel. O uso de combustíveis alternativos para diminuir a emissão
de poluentes na atmosfera é uma tendência cada dia mais frequente, assim, faz-se necessária a
investigação da eficiência destas misturas em proporções e condições diferentes. Desta forma,
este trabalho tem como objetivo, extrair o óleo de moringa, sintetizar o biodiesel, fazer o
ecodiesel (B5), (B10) e (B20) e caracterizá-los.
MATERIAL E MÉTODOS
Extração do óleo de Moringa Oleifera
Inicialmente as sementes de moringa foram coletadas no Campus Central da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) - Mossoró/RN. Antes da extração as
sementes passaram por um processo de limpeza e tratamento. As sementes ficam encapsuladas
numa casca sobre a amêndoa que foi retirada com a ajuda de uma espátula. Em seguida, as
sementes foram colocadas na estufa para secagem durante 5 horas a temperatura de 105 ºC
(tempo necessário para retirada de toda a umidade das sementes). Após serem secas as sementes
foram trituradas e postas em papel de filtro que foram fechados para formarem saches para
posterior extração do óleo.
A extração foi realizada com o método Soxhlet utilizando como solvente o hexano, em
um sistema de refluxo, por 6 horas . O óleo foi separado do solventre (hexano), através de um
evaporador-rotativo a pressão reduzida e purificado por secagem na temperatura de 65 °C por 24
horas como pode ser observado na Figura 2. O rendimento do óleo no processo foi definido
como sendo a massa de óleo extraída em função da massa de semente de moringa usada na
extração, (Rendimento (%) = Massa total de óleo * 100/ Massa total inicial).
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Figura 1. Moringa Oleifera

Semente de moringa

Sistema Soxhlet
Evaporador rotativo
Óleo de moringa
Figura 2. Processo de obtenção do óleo de moringa oleifera

Obtenção do Biodiesel de Moringa Oleifera
O óleo de moringa oleifera que foi seco na estufa durante 24 horas para a retirada de
água residual foi usado na síntese do biodiesel. A reação foi feita a temperatura ambiente durante
4 horas utilizando uma razão de 6:1 álcool/óleo, sendo 70 g de álcool para cada 200 g de óleo, e
1% do Hidróxido de potássio (KOH), como catalisador. Ao término da reação transferiu-se a
mistura para um funil de decantação, com o intuito de separar as fases.
Após 1 hora em repouso observou-se nitidamente duas fases, a menos densa contendo os
ésteres metílicos (biodiesel) e outra mais densa o glicerol (glicerina), as impurezas e os reagentes
em excesso. Depois de 24 horas em repouso a segunda fase foi removida do balão restando
apenas os ésteres metílicos, como pode ser observado na Figura 3, e em seguida foi lavado com
água morna. Para a avaliação do processo de lavagem foi realizado a medida do pH utilizando
fenolftaleína para observar a coloração da água de lavagem que inicialmente tinha coloração
rosa e que, posteriormente, com as sucessivas lavagens ficou incolor, sendo finalizada a lavagem
neste momento. Em seguida o biodiesel foi seco em uma estufa a 100 ºC para eliminar a
umidade residual.

Óleo de moringa

Transesterificação

Separação das fases

Figura 3. Biodiesel de moringa oleifera puro B100
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Caracterização Físico-química do óleo de moringa e seu biodiesel
O óleo e o biodiesel de moringa (B100) foram caracterizados segundo o Regulamento
Técnico da ANP nº 1/2008 contida na resolução nº 7/2008 de acordo com as normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), das normas internacionais “American
Society for Testing and Materials” (ASTM), da “International Organization for Standardization”
(ISO) e do “Comité Européen de Normalisation” (CEN). As análises foram realizadas no
laboratório de físico-química da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN),
fazendo-as em triplicata e o resultado final foi dado fazendo a média aritmética das análises.
Obtenção do Ecodiesel de Moringa Oleifera
Foi misturado 95% de diesel a 5% de biodiesel de moringa ( B5), misturou-se 90% de
diesel a 10% de biodiesel e 80% de diesel a 20% de biodiesel. Essa mistura é chamada de
ecodiesel.
Termogravimetria (TG / DTG)
Também foi feita Análise Termogravimétrica do óleo e do Biodiesel usando uma
termobalança modelo TGA 50 da Shimadzo. As análises foram feitas iniciando-se a 25 °C e indo
até 550 °C, a uma razão de aquecimento 10 °C/min, sob atmosfera inerte de nitrogênio, com
vazão de 25 mL/min. Foi utilizado cadinho de platina e as massas das amostras foram de
aproximadamente 5,0 mg.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos nesse trabalho foram da extração do óleo de moringa e do biodiesel
de moringa com um rendimento de 83,68, e do ecodiesel B5, B10 e B20.
A tabela 1 apresenta a caracterização físico-química do óleo, biodiesel e do ecodiesel de
moringa. Os valores determinados foram o índice de acidez, índice de saponificação, densidade,
viscosidade, tensão superficial, água e sedimentos e água e sedimento .
Tabela 1. Características físico-químicas do óleo e do biodiesel metílico de moringa oleifera
Lam.
Caracterizaçõe
s

Óleo
de Biodiesel de Ecodiesel B5 Ecodiesel
Moringa
Moringa
B10
40
Teor de Óleo
(%)
83,68
Rendimento do
Biodiesel (%)
0,047
0,028
0,0
0,0
Índice
de
acidez
(mg
KOH/g)
182,39
190,73
Índice
de
saponificação
(mg KOH/g)
886
887
845
844
Densidade
(g/dm3)
33,24
13,56
6,31
Viscosidade
10,78
(Cst)
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Ecodiesel
B20
-

Limites
ANP
NC*

Especificaçõ
es
NC*

-

NC*

NC*

0,0

0,5

0,5

-

NC*

NC*

842

875-900

820-880

11,29

3,0-6,0

2,5-5,5
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Tensão
superficial
(mN/n)
Água
e
sedimentos (%)
Índice
de
peróxido
(maEq/1000g)
Índice de Iodo
(gI2/100g)

78

29,8

28,7

27,6

-

-

NC*

NC*

0

0

0

0

0

0,050

0,05

0,002

0,079

-

-

-

NC*

NC*

61,20

67,23

-

-

-

NC*

NC*

* (NC) Não cita.

Ø Viscosidade
Como pode ser analisado na Tabela 1, o biodiesel e o ecodiesel B5, B10 e B20
apresentaram valores acima da norma estabelecida pela ANP, no biodiesel tal valor é
influenciado pelas propriedades do ácido oleico (C18:1), ácido graxo presente em grande
quantidade no óleo de moringa que promove as interações intermoleculares como forças Van
der Walls que se acentuam devido a molécula possuir uma grande massa molecular contribuindo
para o aumento do tempo de escoamento do biodiesel. No entanto, foi observada uma redução
significativa na viscosidade em relação ao óleo natural, essa diminuição está relacionada à
reação de transesterificação do óleo, sendo que o principal objetivo desta reação é diminuir este
parâmetro com a formação de ésteres de cadeia menor o que se resultou satisfatório, como se
pode observar na Tabela 1. Além disso, a molécula apresenta uma insaturação com conformação
cis ,característica de ácidos graxos o que pode ajudar a diminuir a viscosidade devido o
enfraquecimento das forças de dispersão e ao empacotamento das moléculas. Devido a isso os
valores encontrados para a viscosidade do biodiesel é baixo em relação ao óleo.
Ø Massa Específica
Da mesma forma, que a viscosidade a densidade também é influenciada pelas
propriedades do ácido oléico. A molécula apresenta uma instauração no carbono 9 o que
dificulta as interações das forças de Van der Walls devido a conformação cis, diminuindo tanto a
área de contato entre as moléculas como as forças de dispersão o que dificulta a agregação entre
as mesmas, impede o empacotamento pelo aumento do espaço entre as moléculas resultando em
aumento da densidade. No entanto, os resultados mostraram que tanto o óleo de moringa o
biodiesel e o ecodiesel B5, B10 e B20 apresentaram densidade dento das normas estabelecidas.
Ø Tensão Superficial
Observou-se que apesar de não existir um padrão normalizado para a Tensão Superficial
como nas outras propriedades físico-químicas, o seu valor foi considerado alto para o biodiesel
de moringa. Tal valor deve ser influenciado pela presença de oxigênio e hidrogênios na molécula
do biodiesel. Devido a isso, as interações intermoleculares se tornam mais fortes, significando
que será necessária uma maior temperatura para romper as forças e assim permitir que as
moléculas deixem o estado líquido e passem para o vapor. Para o ecodiesel, a uma diminuição na
tensão superficial em comparação com o biodiesel, isso ocorre devido o ecodiesel ter uma menor
formação de ponte de hidrogênio fazendo com que a tensão nas moléculas seja menor.
Ø Teor de Água e Sedimentos
Os resultados tanto para o óleo, biodiesel como para o ecodiesel B5, B10 e B20 não
apresentarão valores para água e sedimentos, o que se mostra bastante satisfatório. Com relação
ao óleo, traços de água residual podem promover reações indesejadas, como hidrólise promovida
pela água, o que pode resultar em ácidos graxos livres aumentando a acidez do sistema e
saponificação dos ácidos graxos,prejudicando o rendimento da reação. Dessa forma, o óleo por
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apresentar ótimo resultado pode ser usado sem problemas na obtenção de biodiesel. Depois da
transesterificação, as análises demonstram que o biodiesel não apresentou resíduo de água, tal
resultado evidencia que o processo de lavagem do biodiesel se mostra bastante eficiente.
Ø Índice de Acidez
Os valores obtidos no índice de acidez para o biodiesel e ecodiesel B5, B10 e B20 de
moringa está dentro da especificação que é de 0,5 mg de KOH/g. Comparando o biodiesel e o
ecodiesel com o óleo, observou-se que o valor apresentado é menor. Dessa forma, observa-se
que tanto o óleo como o biodiesel e o ecodiesel são pouco corrosivos aos componentes metálicos
presentes no motor. Um baixo índice de acidez para o óleo minimiza as reações indesejadas
como saponificação dos ácidos graxos livres promovidas pelo meio básico do catalisador durante
a reação.
Ø Índice de Saponificação
O índice de saponificação do óleo de moringa foi de 182,39 mg KOH/g e é menor em
comparação com o biodiesel que foi de 190,73 mg KOH/g. Valores altos de índice de
saponificação podem prejudicar o rendimento da reação pela formação de sais de acido graxo
promovidas pelo catalisador básico e pela presença de água na matéria prima como também
prejudica no processo de lavagem do biodiesel. Mesmo assim, observou-se que a reação ocorreu
sem maiores problemas e com um bom rendimento, sendo a lavagem do material final foi
realizada sem problemas mostrando que os resultados encontrados podem ser considerados
baixo.
Ø Índice de Peróxido
O índice peróxido é um método utilizado para medir o estado de oxidação de óleo e
gordura. Observou-se que apesar de não existir um padrão normalizado para o índice de
peróxido o seu valor é maior no biodiesel, devido a instauração no carbono 9. Assim o biodiesel
tem, mas composto oxidante que óleo.
Ø Índice de Iodo
O índice de iodo, também conhecido como número de iodo ou iodine value é um índice
de qualidade com o qual se mede o grau de insaturação, ou seja, as quantidades de ligações
insaturadas de um óleo ou gordura. Como pode ser analisado na Tabela 1, o biodiesel apresentou
valor maior que o óleo isso ocorre devido formação dos ésteres, e a uma insaturação no carbono
9.
TERMOGRAVIMETRIA (TG/DTG)
As curvas TG/DTG do óleo e do biodiesel podem ser visualizadas nas figuras 3 e 4,
respectivamente. Pode-se observar que o óleo de Moringa Oleífera Lam apresentou três eventos
térmicos, o primeiro a uma temperatura máxima de 91,4°C ocorre devido o óleo conter pequena
quantidade de água residual, o segundo ocorre a uma temperatura de 410,7°C, sendo o maior
evento, e, provavelmente, se deve à decomposição do ácido graxo majoritário e o terceiro na
temperatura de 450°C, pode ser atribuído a ácidos graxos minoritários de maior massa molar e
ou impurezas existentes no óleo. Com relação a curva termogravimétrica do biodiesel, observouse que houve uma única perda quando atingiu à temperatura de 229,4°C, que pode ser atribuída à
volatilização e/ou decomposição dos ésteres metílicos constituintes do material. O resultado
mostra que de acordo com Santos (2010a) a conversão foi de 99,9% de triglicerídeos em ésteres
metílicos. Este valor é bem maior que o rendimento obtido na reação o que é um indício de que o
pico de maior temperatura no termograma do óleo deve ser devido a impurezas que não
reagiram.
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Figura 3- Termogramas do óleo

Figura 4- Termogramas do biodiesel

CONCLUSÃO
ü Os resultados mostraram que a semente de Moringa Oleífera Lam produz óleo em boa
quantidade (40%) e com boas características físico-químicas para ser usado como
matéria prima na transesterificação básica para obtenção de biodiesel e do ecodiesel.
ü A transesterificação do óleo de Moringa Oleífera Lam em biodiesel (B100) metílico foi
bastante satisfatória tendo rendimento de 83,68% e 99,9% de conversão como constatado
pela análise termogravimétrica.
ü As características físico-químicas massa específica, água, sedimentos e índice de acidez
para o biodiesel de moringa apresentaram-se de acordo com as normas da Resolução nº
07/2008 da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
ü As caracterizações físico-químicas massa específica, índice de acidez e água e sedimento
para o ecodiesel B5, B10 e B20 estão dentro do limite permitido pela ANP.
ü A viscosidade do biodiesel e do ecodiesel B5, B10 e B20 estão acima do permitido pela
legislação.
ü O índice de peróxido e o índice de acidez tem valores, mas elevados no biodiesel em
relação ao óleo.
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CARACTERÍSTICAS DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UERN – MOSSORÓ-RN

Joquebede de Lima Sousa1; Carlos Henrique Catunda Pinto2; Luiz Gonzaga de Oliveira Matias3;
Bergson da Cunha Rodrigues4

RESUMO: Vários autores em todo o mundo relatam que os riscos para a saúde pública gerada
pelos resíduos de serviços de saúde são comparáveis aos riscos ocasionados pelos resíduos
domésticos, o que dispensaria, para os primeiros, uma atenção especial no que diz respeito ao
tratamento, à coleta e à disposição final. Dessa forma, o objetivo do presente estudo é verificar a
conformidade do processo de gerenciamento dos resíduos sólidos odontológicos na unidade básica
de saúde da UERN – Mossoró-RN em termos das orientações contidas na legislação ambiental de
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) do Estado do Rio Grande do Norte. Foi
adotada a metodologia quantitativa, utilizando-se a técnica de entrevista estruturada, através de
formulário, conduzida por um único pesquisador. A amostra foi o Consultório Odontológico do
Edifício Epílogo de Campos – UERN, Mossoró-RN, portanto, trata-se de um estudo de caso. Os
resultados mostraram que a Unidade de Saúde não dispõe de um Plano de Gerenciamento de
Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS, conforme estabelece a Resolução do CONAMA Nº 358
em seu artigo 4º, de acordo com a legislação vigente, sendo assim será necessário a sua elaboração.
Também existem falhas na infra-estrutura da Unidade de Saúde, que não possui um local para
abrigo dos RSS, inexistência de uma área de armazenamento temporário e de uma empresa
responsável pelo serviço de coleta externa para tratamento final adequado, e os cirurgiões-dentistas
da UERN necessitam de maiores esclarecimentos quanto à forma adequada de gerenciamento e
descarte dos RSS.

PALAVRAS-CHAVE: Gerenciamento de resíduos; Gestão ambiental; Serviço de saúde
odontológico.

INTRODUÇÃO:
___________________________________________________________________________
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O gerenciamento de resíduos deve ser implantado e implementado em qualquer
estabelecimento que preste serviço de atenção à saúde, conforme determinam as legislações federal,
estadual e municipal no Brasil (CONAMA, 1993). Em Mossoró-RN, com aproximadamente 227
mil habitantes (IBGE, 2007), a legislação estadual impõe a implantação de um Plano de
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) em todos os estabelecimentos desse
tipo. O PGRSS deve abranger aspectos técnicos e operacionais, aspectos gerais e organizacionais e
aspectos de recursos humanos (CONAMA, 2005). O foco é orientar a implantação, a
implementação e o acompanhamento de uma política de gerenciamento de resíduos de saúde.
Vários autores em todo o mundo relatam que os riscos para a saúde pública gerada pelos resíduos
de serviços de saúde são comparáveis aos riscos ocasionados pelos resíduos domésticos, o que
dispensaria, para os primeiros, uma atenção especial no que diz respeito ao tratamento, à coleta e à
disposição final. A exceção unânime são os resíduos perfurocortantes e as culturas microbiológicas
(FERREIRA, 1997 e MOREL, 1997). O risco de contaminação pelo manuseio desses resíduos é
alto, tanto no momento da geração, do acondicionamento e do descarte, quanto durante a coleta
externa e a disposição final, devido às suas características físicas e ao seu potencial de
contaminação através de micro-organismos retidos, requerendo normas seguras de manuseio e
acondicionamento. Conforme a classificação das Resoluções do Conselho Nacional do Meio
Ambiente - CONAMA nº 5/1993 e nº 283/2001 e nas NBRs – 10.004/2004 e 12808/1993 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, os resíduos gerados pelas práticas
odontológicas se enquadram nos grupos A (infectantes ou biológicos), B (químicos), D (comuns) e
E (perfurocortantes). No grupo A, exigem atenção especial os resíduos de gazes infectadas
(NOGUEIRA, 1999 e CONAMA, 2005). No grupo B merece atenção o mercúrio metálico, que
também exige critérios especiais de manuseio, acondicionamento e destinação final. O maior risco
para a equipe odontológica em relação ao mercúrio está no momento da preparação do amálgama,
quando ocorre o aquecimento e a consequente liberação do vapor de mercúrio (GUIMARÃES,
2001). Para a população, o risco está na organificação e biomagnificação do mercúrio lançado no
ambiente natural (COUTO, 1996). Dessa forma, o objetivo do presente estudo é verificar a
conformidade do processo de gerenciamento dos resíduos sólidos odontológicos na unidade básica
de saúde da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN – Mossoró-RN em termos
das orientações contidas na legislação ambiental de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de
Saúde (RSS) do Estado do Rio Grande do Norte.
Qualquer descuido no manejo dos RSS põe em risco todos os trabalhadores da saúde,
principalmente os que estão relacionados com a limpeza e coleta. O Plano de Gerenciamento de
Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS tem como principal objetivo atender à Resolução 358/05
(CONAMA) e a RDC 306/04 (ANVISA), a fim de:
•
•
•
•

Melhorar as medidas de segurança e higiene no ambiente hospitalar;
Contribuir para o controle de infecção hospitalar e acidentes ocupacionais;
Proteger a saúde e o meio ambiente;
Reduzir o volume e a massa de resíduos contaminados;
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Estabelecer procedimentos adequados para o manejo de cada grupo;
Estimular a reciclagem dos resíduos comuns não contaminados.

O manejo dos RSS é entendido como a ação de gerenciar os resíduos em seus
aspectos intra e extra-estabelecimento, desde a geração até a disposição final, conforme apresentado
na Figura 1, incluindo as etapas a seguir (BERTUSSI, 1994):

Fonte: BERTUSSI (1994).

Figura 1 – Manejo dos Resíduos Sólidos do Serviço de Saúde

O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE –
PGRSS é um conjunto de procedimentos de gestão que visam o correto gerenciamento dos resíduos
produzidos no estabelecimento. Esses procedimentos devem ser, planejados e implementados a
partir de bases científicas e técnicas, normativas e legais, com o objetivo de minimizar a produção
de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados, um encaminhamento seguro, de forma eficiente,
visando à proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do
meio ambiente. O PGRSS é um plano para gerenciar os resíduos provenientes dos serviços de
saúde, seguindo, rigorosamente as legislações ANVISA RDC 306/04 e a Resolução do CONAMA
358/05. O PGRSS deve abranger todas as etapas de planejamento dos recursos físicos, dos
recursos materiais e da capacitação dos recursos humanos envolvidos no manejo dos RSS. PGRSS
- É o documento que aponta e descreve as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos,
observadas as suas características, no âmbito dos estabelecimentos, contemplando os aspectos
referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta interna, armazenamento, transporte,
tratamento e destinação final, bem como os aspectos relativos à proteção à saúde pública e
segurança ocupacional do pessoal envolvido nas etapas do gerenciamento de resíduos (CONAMA,
2005).
A realização de pesquisas que abordem os mais variados aspectos referentes ao
gerenciamento de resíduos é cada vez mais importante como forma de fundamentar a legislação
(CONAMA, 2005 e ANVISA, 2004). Assim sendo o objetivo do projeto é verificar a conformidade
do processo de gerenciamento dos resíduos sólidos odontológicos produzidos pelo Consultório
Odontológico Localizado no Edifício Epílogo de Campos - UERN – Mossoró-RN, frente à
legislação ambiental vigente e propor um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde
PGRSS para o Consultório odontológico, fundamentada na legislação ambiental vigente. Ao final
do estudo, os sujeitos receberam os resultados da pesquisa e orientações através de e-mail ou
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entrega direta pela pesquisadora, sobre como contribuir para a elaboração do Plano de
Gerenciamento de Serviços de Saúde – PGRSS.

MATERIAL E MÉTODOS
Foi adotada a metodologia quantitativa, utilizando-se a técnica de entrevista estruturada,
através de formulário, conduzida por um único pesquisador. Foi realizado um pré-teste e um estudo
piloto antes do estudo principal (LAKATOS e MARCONI, 1991). A amostra foi o Consultório
Odontológico do Edifício Epílogo de Campos – UERN, Mossoró-RN, portanto, trata-se de um
estudo de caso. O consultório odontológico unidade básica de saúde que foi visitada conta com duas
(2) dentistas e duas (2) auxiliar de saúde bucal e realiza os atendimentos nos turnos matutino e
vespertino de segunda à sexta-feira, nos horário das 07:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas.
Nesse consultório funciona o Programa MEU SORRISO da UERN. O principal objetivo deste
programa é oferecer aos servidores ativos e inativos da UERN, seus dependentes e alunos residentes
da UERN, atendimento clínico odontológico básico para prevenção e recuperação da saúde bucal.
Foram entrevistadas as duas (2) dentistas, uma (1) auxiliar de saúde bucal. Foram avaliadas e
analisadas todas as etapas dos três aspectos determinados pela legislação vigente, de forma
descritiva. Dos aspectos técnicos e operacionais foram avaliados: classificação e caracterização dos
resíduos, minimização (redução, reutilização, recuperação, reciclagem ou substituição de um
determinado resíduo por outro menos perigoso), segregação (separação dos resíduos no momento
de sua geração segundo suas características físicas, químicas, biológicas e radiológicas), tratamento
prévio, acondicionamento, coleta e transporte internos e externos, existência de abrigo externo e
disposição final dos resíduos. Dos aspectos gerais e organizacionais foram avaliados: fiscalização,
área construída, licenciamento ambiental, planta baixa com discriminação das áreas geradoras de
resíduos e presença de responsável técnico. Dos aspectos de recursos humanos foram avaliados:
registro e controle de vacinação dos trabalhadores, programa de segurança e medicina do trabalho,
programa de prevenção de riscos ambientais, programa de controle médico e saúde ocupacional,
comissão de controle de infecção hospitalar (consultório odontológico) e treinamento em manejo de
resíduos de serviços de saúde. Para cada uma das classes de profissionais que foram entrevistados,
foi elaborado um único formulário com 20 (vinte) perguntas fechadas e abertas. Esse formulário foi
corrigido e aperfeiçoado no pré-teste e no estudo piloto. Foi utilizado, também, um formulário de
observação, preenchido pelo entrevistador durante as visitas à unidade pesquisada, com a intenção
de validar ou corrigir as respostas dos entrevistados, sendo fotografado todo o processo durante as
visitas que ocorreram no mês de julho de 2012. Ao final foi realizado um diagnóstico do serviço
executado no Consultório Odontológico do Edifício Epílogo de Campos – UERN, Mossoró-RN
(figura 2), com aproximadamente 20 m2 de área útil, que subsidiará a elaboração do Plano de
Gerenciamento de Resíduos do Serviço de Saúde (PGRSS), de acordo com a legislação ambiental
vigente (ANVISA, 2004 e CONAMA, 2005).

Figura 2 – Edifício Epílogo de Campos – UERN, Mossoró-RN e Consultório Odontológico
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados dessa pesquisa estão apresentados segundos os objetivos propostos, em
termos do diagnóstico do gerenciamento de resíduos sólidos do consultório odontológico localizado
no Edifício Epílogo de Campos – UERN, Mossoró-RN.
Não foram realizadas perguntas relacionadas ao conhecimento dos profissionais sobre
legislações da ANVISA, ambiental e normas de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. As
respostas foram dadas pelos entrevistados imediatamente após a realização da pergunta pelo
entrevistador, sem consulta em documento escrito.
Os resultados encontrados nas entrevistas são apresentados a seguir:
•

A unidade de saúde não dispõe de um Plano de Gerenciamento de Resíduos de
Serviços de Saúde – PGRSS, conforme estabelece a Resolução do CONAMA Nº
358 em seu artigo 4º, que determina a elaboração e implantação do PGRSS, de
acordo com a legislação vigente.
A clinica apresenta os seguintes ambientes e resíduos gerados, conforme
apresentados na Tabela 1, e na figura 3 a seguir:

•

Figura 3 – Grupos dos RSS (A, B, D e E)
Tabela 1 – Resíduos gerados na clinica odontológica
Grupo A

Grupo B

Grupo D

Grupo E

(Gazes,
máscara,
sugador,
luvas,
algodão,
touca
e
guardanapo)

(Amálgama,
revelador
(*),
fixador
(*),
placas
de
chumbo)

x

x

x

x

Sala de RX

x

x

x

x

Área
de
Armazenamento
Temporário
de
Resíduo (Interno e
Externo)

x

x

x

x

Sala
Clínica
Consultório

/
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x

Recepção
Escritório

x

x

x

x

Total Dia

1 kg

10 g (**)

1 kg

6 g (**)

Total Mês

20 kg

200 g

20 kg

120 g

Nota: (*) Revelador radiográfico: sulfito de sódio, hidroquinona, dietileno glicol; Fixador: Tiossulfato de amônio,
tiocianato de amônio.
(**) Esses resíduos são armazenados no próprio consultório em frascos de vidro e depois de uma quantidade
razoável, são levados para um consultório que tenha a coleta para lixo hospitalar.
(***) armazenados em embalagens plásticas.

•
•
•

•
•
•
•

Os resíduos são armazenados temporariamente no consultório odontológico e
depois coletados para a área externa, sem identificação e aberta do Edifício
Epílogo de Campos.
Os ambientes do consultório odontológico apresentam os seguintes riscos
associados aos resíduos de serviços de saúde (RSS): risco físico, risco químico,
biológico, ergométrico e de acidentes.
Os responsáveis pelas etapas (segregação, acondicionamento, identificação,
coleta, armazenamento temporário e transporte e destino final) de manejo dos
resíduos (RSS) são: Auxiliar de Saúde Bucal, Dentista, ASG, e administração do
Edifício Epílogo de Campos da UERN.
A coleta interna é realizada por ASG em horário pré-estabelecido, sempre após
os horários de final de expediente.
Não existe tratamento dos RSS gerados no local do consultório e nem tratamento
externo dos mesmos.
Os RSS gerados no consultório odontológico (Grupo A e D), são armazenados
externamente, sem identificação, em área aberta, para serem transportados pela
coleta pública.
Os funcionários do consultório odontológico não participam de programas de
controle específico de medicina e saúde do trabalhador, mas fazem por sua livre
iniciativa.

CONCLUSÃO

• Os cirurgiões-dentistas descartam os resíduos (RSS) gerados, entregando-os a outros
consultórios odontológicos que tenham empresa particulares especializada de coleta de lixo
contaminante (Grupo B e E); Os grupos A e D são transportados pela coleta pública
municipal, sem nenhum tratamento e consequentemente a disposição final é de forma
inadequada. Portanto, atendendo de forma parcial a legislação vigente, com relação ao grupo
D;
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• Quanto à segregação e acondicionamento do RSS, a Unidade de Saúde separa e seleciona os
resíduos por grupo, mas o seu manejo é realizado de forma inadequada;
• Quanto ao armazenamento temporário dos RSS a Unidade de Saúde não obedece a
legislação vigente e nem asseguram um local específico para a guarda dos RSS até a coleta
externa e os RSS não se encontram armazenados em coletores apropriados;
• Existem falhas na infra-estrutura da unidade de saúde, que não possui um local para abrigo
dos RSS, e também inexistência de um portão para recolhimentos dos resíduos por uma
empresa responsável pelo serviço de coleta externa para tratamento final adequado, como
também descarte inadequado dos resíduos gerados;
• Com relação ao acondicionamento dos resíduos pérfuro-cortantes, observou-se que o
acondicionamento é inadequado, e não possui a caixa de descarte para pérfuro-cortante,
descartando os resíduos em garrafas PET (plásticas);
• A coleta interna é feita de forma inadequada. Não sendo assegurado o uso de EPI
(Equipamento de Proteção Individual) ao pessoal de serviços gerais;
• Não existe identificação dos resíduos, seja pela distinção de cor das lixeiras, seja por um
adesivo indicando o tipo de resíduo - lixo comum e lixo contaminado;
• Os fluidos contaminados do consultório são lançados na rede de esgoto comum;
• Os cirurgiões-dentistas da UERN necessitam de maiores esclarecimentos quanto à forma
adequada de descarte dos RSS;
• Recomendamos que se busque soluções junto aos órgãos competentes para a falta d
materiais indispensáveis como sacos plásticos pretos e brancos, caixas para pérfurocortantes, no abastecimento de rotina;
• Recomendamos também, que se procure articular junto ao gestor da UERN a adequação da
Unidade de Saúde, no que diz respeito à aquisição de lixeiras apropriadas e ao uso de
conteiners para coleta interna e externa, de acordo com o que determina a Legislação
Vigente.
• Há a necessidade de maior inter-relação entre empresas de reciclagem, órgão público gestor
dos recursos hídricos e de saneamento e os cirurgiões-dentistas;
• Conforme diagnostico apresentado nesse trabalho, será necessária a elaboração do Plano de
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), do consultório odontológico da
UERN.
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CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DOS FRUTOS TROPICAIS (ABACAXI,
BANANA, MANGA E CAJU) DO NORDESTE “IN NATURA”.
Isabel Cristina da Costa Souza1; Francisca Marta Machado Casado de Araújo2; Géssica Gabriela
Freire do Rêgo3; Antônio Vitor Machado4.

RESUMO: O consumo de frutos atrai cada vez mais o mercado consumidor, sendo o Brasil
referencia na produção de frutos tropicais. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de frutas,
com uma produção que superou os 47 milhões de toneladas no ano de 2010. O Brasil possui uma
terra privilegiada no que diz respeito à produção de frutas, devido a sua grande área territorial e
condições climáticas favoráveis para a fruticultura. A fruticultura é, hoje, um dos segmentos de
maior importância da agricultura nacional respondendo por mais de 35% da produção agrícola.
Com o aumento do consumo de frutas, muitas são comercializadas fora dos padrões de referencia
adequado. Com isso este trabalho teve como objetivo avaliar as características físico-químicas de
diferentes frutos tropicais (abacaxi, banana, manga e caju) comercializadas no município de
Mossoró-RN visando sua comparação com os padrões de referencia estabelecidos pela literatura.
Após a obtenção das amostras essas foram submetidas às analises de pH, sólidos solúveis, acidez
total titulável, vitamina C e açúcares totais no Laboratório de Biologia II da Universidade do Estado
do Rio Grande do Norte. De acordo com os resultados obtidos os frutos analisados apresentaram
teores de nutrientes próximos aos relatados na literatura demonstrando estarem em conformidade
com os padrões de referencia estabelecidos.
PALAVRAS-CHAVE: Características físico-química; frutos tropicais; in natura.

INTRODUÇÃO
No Brasil, a fruticultura assume um segmento de relevante importância para a produção
agrícola, a abrangência dessa prática é decorrente das condições climáticas favoráveis e da vasta
extensão do território nacional, refletindo no habito frequente do consumo de frutos. Essas práticas
implicam em uma melhoria de saúde, pois os frutos tropicais são ricos em nutrientes essenciais e
micronutrientes como minerais, fibras e vitaminas HARBONE E WILLIAMS (2000).
Além da importância alimentar, os frutos também são influentes na sociedade e na
economia. Para a economia a colheita anual brasileira de frutos tropicais é de aproximadamente 38
milhões de toneladas, o que coloca o país em terceiro lugar entre os maiores produtores mundiais
SCHEIBLER (2006). Nos últimos anos, a produção de frutas cresceu a uma taxa nunca vista antes
na história, entre 2002 e 2008, a produção nacional cresceu 28%, saindo de 34 milhões de toneladas
em 2001 para 44 milhões de toneladas em 2008.
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O potencial de expansão para os próximos quatro ou cinco anos é de 4,5% ao ano (Lacerda
et al., 2008).
O Nordeste se destaca por ser um forte contribuinte para essa alta produtividade, tendo como
aliado o clima, solo, preço atrativo de terra, mão-de-obra disponível e uma localização privilegiada
para a exportação EMBRAPA (2004). A região Nordeste vem se destacando na produção de frutas
como o abacaxi, banana, manga e caju, pois as condições climatológicas são muito mais favoráveis
do que nas regiões sul e sudeste do Brasil.
Os frutos tropicais compartilham algumas características que os tornam inconfundíveis,
como uma diversidade de vitaminas, carboidratos e minerais. Além do sabor e odor agradável, elas
também possuem inúmeros componentes bioativos de importância para uma vida saudável.
O pseudofruto do caju apresenta uma importante fonte de vitamina C e de nutrientes que
participam na formação de colágenos e ácidos biliares, e favorece a absorção do ferro da dieta e
fortalecimento do sistema imunológico LAVINAS (2006). Já o abacaxi além de ser fonte de
vitamina C e sais minerais, também é rico em vitamina A e B1, sendo também um auxiliar para o
processo digestivo devido à presença de celulose e bromelina. A banana dentre os frutos tropicais
destaca-se, desde os tempos mais remotos, como uma das mais ricas fontes de alimento energético,
sendo ela rica em potássio e magnésio, tornando importante para um bom desempenho muscular
Cano-Chauca (2004). Finalmente a manga uma das mais importantes frutas tropicais, além do
aspecto nutricional ela é apreciada por seu sabor, aroma e coloração característicos e atraentes.
Todas essas frutas tropicais compartilham a caraterística de ser altamente perecível, tornando
prejudicial à prática de exportação e comercialização interna.
Assim, um estudo mais especifico desses frutos “in natura” pode ser eficaz para traçar
estratégias de melhor aproveitamento e controle de qualidade, assim como informar algumas
propriedades especificas de cada fruta, podendo tanto incentivar o consumo, como a pratica de
novas tecnologias. Neste contexto, este trabalho teve como objetivo avaliar as características físicoquímicas dos principais frutos tropicais produzidos e consumidos no nordeste (abacaxi, banana,
manga e caju).
MATERIAIS E MÉTODOS:
Os frutos tropicais (abacaxi, banana, manga e caju) foram adquiridos no comércio de
Mossoró - RN e transportados para o Laboratório de Biologia II do Departamento de Ciências
Biológicas – UERN, onde foram selecionados de acordo com o ponto de maturação adequado para
o consumo e livre de danos externos. Em seguida foram sanitizados com água contendo 50 ppm de
hipoclorito e processados para a realização das analises conforme metodologias da AOAC (1997):
sólidos solúveis, determinado no filtrado por refratometria, utilizando-se refratômetro digital, e os
resultados expressos em °Brix; pH, determinado no filtrado, utilizando-se pHmetro; acidez total
titulável, obtida por titulação do filtrado com NaOH 0,1N e expressa em percentagem de ácidos
cítrico e ácido málico; vitamina C, determinada a partir da titulação com iodato de potássio (KIO3),
sendo os resultados expressos em mg/100g de polpa. Para cada análise foram realizadas 5
repetições, onde cada parcela era composta por um fruto.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:
Na TABELA 1 podemos observar os valores médios dos parâmetros físico-químicos
analisados: teores de sólidos solúveis, pH, umidade, acidez total titulável (ATT), e vitamina C para
os frutos analisados.
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O abacaxi, apresentou uma quantidade media de sólidos solúveis de 17,4% de Brix,
demonstrando este valor ser superior aos valores encontrados por REINHARDT (2004) e SARZI
(2002) os quais relataram valores que variaram de 12,4 à 15° Brix. Segundo os padrões
estabelecidos pelo Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), um dos critérios
para a classificação de qualidade para a comercialização do abacaxi é está com os sólidos solúveis
superiores a 12° Brix, sendo esta a indicação que o fruto está maduro. O valor médio de pH
encontrado para este fruto foi de 3,9 apresentando-se semelhante aos relatados por THÉ (2010) e
SARZI (2002), os quais realizaram experimentos com abacaxi descobrindo valores médios de 3,85.
Pyet al. (1984), afirmaram que os valores ideais de pH para abacaxi oscilam entre 3,0 a 4,0. O valor
médio de umidade encontrado foi de 77,27% (bu), esse valor aproxima-se ao relatado por THÉ
(2010) que encontrou o valor médio de 81,3% (bu) para o abacaxi pérola em seu estudo. O valor
médio de acidez total titulável encontrado foi de 0,65% de acido cítrico, estando próximo ao
apresentado por PINHEIRO (2006) que foi de 0,68% de acido cítrico. Segundo CARVALHO
(1996), essa fruta possui uma acidez muito variável, sendo essa uma característica para o sabor do
fruto, tendo como fatores influentes a variedade, estádio de maturação e adubação. O teor médio de
vitamina C (ácido ascórbico) aproximou-se ao relatado por SARZF (2002), o qual obteve valor
médio de 17mg/100g.
Tabela 1: Valores médios e desvio padrão da caracterização físico-químicas dos frutos “in
natura”.
Determinações

Manga

Abacaxi

Caju

Banana

Acidez Total Titulável
(% de ácido cítrico)

0,65 ± 0,05

0,65 ± 0,06

0,40 ± 0,04

0,17 ± 0,02

Umidade (% bu)

79,0 ± 3,18

77,27 ± 6,37

81,01 ± 1,73

71,98 ± 8,87

Vitamina C (mg/100g)

22,05 ± 6,93

17,0 ± 2,37

149,56 ± 7,15

32,75 ± 4,67

pH

3,88 ± 0,22

3,90 ± 0,49

3,90 ± 0,09

4,02 ± 0,09

Sólidos Solúveis (°Brix)

17,10 ± 1,13

17,40 ± 2,04

12,46 ± 1,15

16,76± 3,23

Para a banana, o valor médio de sólidos solúveis foi de 16,76 (°Brix), resultado este superior
ao encontrado por SILVA (2006), na qual em pesquisa com banana obteve resultado de 13,20°
Brix. Já o teor médio de pH encontrado mostrou-se próximo ao obtidos por BOTREL (2002), que
relatou valor de 4,2. O valor médio de umidade obtido para as amostras analisadas demonstraram-se
próximo ao obtido por TERUEL (2002), o qual relatou valor de 83,8% (bu). O valor médio da
acidez total titulável encontrado foi de 0,17g/100g ácido cítrico, valor este próximo ao relatado por
SILVA (2006) de 0,117g/100g. A banana apresentou um teor médio de Vitamina C (ácido
ascórbico) de 32,75mg/100g valor este inferior ao encontrado por DE JESUS (2004) e
CERQUEIRA (2010), que relataram concentração mínima de Vitamina C de 52 e 36mg/100g
respectivamente.
O teor médio de umidade do caju “in natura” encontrado foi de 81,01% (bu) sendo que este
está de acordo com os valores encontrados na literatura, como por exemplo, CIANCI, (2005)
MESQUITA et al. (2010) e MACHADO (2011), que encontraram teores de umidade inicial do
pedúnculo de caju “in natura” de 83,75, 85,21 e 86,3% (bu), sendo estes valores característicos do
fruto “in natura”em geral. Para as análises do caju, observou-se que o valores médios de acidez
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total titulável, sólidos solúveis e pH foram semelhantes aos valores apresentados por BRANDÃO et
al. (2003) e PINHEIRO (2006), os quais obtiveram valores variáveis entre 0,40 a 0,46% de ácido
cítrico, 10,3 a 13,0° Brix e de pH oscilando entre 3,7 a 4,06 respectivamente.
As amostras das mangas analisadas apresentaram valores médios de sólidos solúveis, pH e
umidade próximos aos resultados apresentados por BRANDÃO (2003) e DADZIE (2009), os quais
relataram valores de 16° Brix, 3,6 e 83% (bu), respectivamente. Os valores de ácido ascórbico
foram semelhantes aos valores entrados por PINA (2003), que relatou valores médios de
21,7mg/100g de ácido ascórbico para mangas. O valor médio de acidez total titulável apresentou-se
inferior aos relatados por BRANDÃO (2003) e DADZIE (2009), que em seus experimentos
apresentaram teores de 0,79 e 0,75% de ácido cítrico.

CONCLUSÃO:
Os frutos tropicais (abacaxi, banana, manga e caju) avaliados possuem um padrão físicoquímico característico semelhante aos da literatura comparada, tendo variado em alguns aspectos o
que é perfeitamente aceitável tendo em vista as variações existentes decorrentes de uma região
produtora para outra e das oscilações no ponto fisiológico de maturação dos frutos analisados, neste
sentido podemos concluir que os frutos analisados estão em conformidade com os parâmetros
físico-químicos adequados para sua comercialização.
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(X= C,Si,Sn) PARA ARMAZENAMENTO DE ENERGIA, EMISSÃO
DE LUZ E OUTRAS APLICAÇÕES

Carlos Augusto Pitombeira1, José Alzamir Pereira da Costa2 e Raphael Martins Paiva3

RESUMO: Por apresentarem diversas caraterísticas que tornam seus estudos e aplicações viáveis além de uma
grande versatilidade em suas aplicações, materiais de composição
vêm sendo utilizados nas mais
diversas áreas da indústria e, também, nas áreas biomédicas. Por conta destas inúmeras aplicações, despertam
um grande entusiasmo em suas aplicações tecnológicas em nosso cotidiano. O objetivo deste trabalho foi a
síntese de materiais do tipo
(X=C,Si,Sn) utilizando as técnicas que foram desenvolvidas nos
laboratórios do Laboratório de Analises Magnéticas e Ópticas (LAMOP). Utilizamos o método de reação por
coordenação iônica (RCI) para sintetizar estes matérias. A preparação dos materiais e sua caracterização se
deram entre janeiro e julho de 2012, onde foi o utilizado os recursos oferecidos pelos Laboratórios da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e os Laboratórios da Universidade do Estado do
Ceará (UFC). Ao longo do processo de sintetização destas estruturas, conseguimos sintetizar os pós de
), além de produzir amostras dopadas com Manganês (Mn). Os outros materiais do
carbonato de cálcio (
tipo
e
, não puderam ser preparados por falta dos reagentes necessários. Conclui-se que o
método RCI é eficaz na obtenção das substancias do tipo Ca-perovskitas.
PALAVRAS-CHAVE: carbonato de cálcio (
infravermelho.

; difração de raios-x; perovskitas; transmissão no

INTRODUÇÃO
Compostos com estruturas perovskitas veem despertando grande interesse por causa da diversidade
de aplicações tecnológicas que podem ser direcionadas a elas. Estes matérias, por conta de suas características
fotoelétricas, dielétricas, piezoelétricas, semicondutoras, supercondutoras, passaram a ser comente estudadas.
Os materiais que do tipo
(X=C, Si, Sn), são conhecidos como Ca-perovskitas, e o estudo do
crescimento de
, bem como de compostos da mesma série do tipo
(X=C, Si, Sn) possui grande
interesse na área biomédica, na produção de petróleo e possíveis dispositivos fotônico[1-2].
Nas atividades experimentais e teóricas que foram desenvolvidas [3-8] foram visadas à utilização de
materiais
(X= C, Si, Sn) sem e com dopagem de terras raras em armazenamento de energia, emissão de
luz e outras aplicações no domínio biotecnológico assim, como o desenvolvimento de nanopartículas
marcadoras com emissão de infravermelho. Foi dada uma boa atenção à dopagem e
com terras raras
visando obter informações sobre modificações de sua fosforescência. As características eletrônicas e ópticas das
nanoprtículas porosas dos materiais de
foram exploradas, pois, resultados preliminares confirmaram a
possibilidades de utilizar a emissão no infravermelho/visível de materiais porosos de sistemas de entregas de
drogas para sua detecção.
1
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, pois não havia os

MATERIAIS E MÉTODOS
Todas as amostras foram preparadas utilizando o método de Reação por Coordenação Iônica (RCI),
. Neste método utilizamos uma solução
tendo como objetivo principal a obtenção Carbonato de Cálcio (
polímera composta de grupos ligantes que complexam íons metálicos. A quitosana foi utilizada como o
biopolímero neste processo, onde, posteriormente, foi acrescentado o sulfato de cálcio
, ácidos e as
outras substâncias pertinentes à obtenção do carbonato de cálcio. Para as medidas de cada substância que
usamos no processo, levamos em conta a razão molar ou a composição percentual dos integrantes da substância
a ser obtida.
Preparação da solução de quitosana
Inicialmente foi preparada a solução de quitosana [9]. A quitosana é uma fibra derivada da quitina
retirada dos exoesqueletos de crustáceos como camarão, caranguejo, lagosta, dentre outros. Por ser facilmente
encontrada na natureza, ela possui um baixo custo comercial.
A quitosana é obtida a partir da desacetilação da quitina, embora seja encontrada naturalmente na
parede celular de alguns fungos [10]. Comercialmente, esses polímeros são obtidos a partir de resíduos de
camarão. Utilizando um processo de hidrólise básica, onde a quitina é desacetilada, a quitosona ganha a
seguinte configuração de sua cadeia estrutural mostrada na figura 1.

Figura 1: Cadeia estrutural da quitosana

A solução de quitosana foi preparada numa solução aquosa contendo 5% ácido cítrico onde foram
acrescentados 2% de quitosana, sendo deixada por agitação por 24 horas. Estas porcentagens são equivalentes à
massa de água utilizada para o preparo da solução. Após este período de mistura, a solução foi filtrada para que
pudesse ser retirado algum resíduo indesejado.
Método de Reação por Coordenação Iônica (RCI)
O método de reação por coordenação iônica é um método que consiste na utilização de uma
substância polímera. Neste trabalho utilizamos uma solução de quitosana como sendo nossa substancia
polímera.
Para o preparo do
na forma pura, em um béquer, foi adicionado 1,0 gramas de sulfato de
cálcio
em 10 ml de solução de quitosana e foi deixado por agitação magnética, por cerca de 20
minutos, até ser obtida uma solução homogeneizada. Em outro béquer foram colocadas 40 ml de água
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deionizada. Foram adicionados 7,2 gramas de ácido cítrico e misturado manualmente até ele ser dissolvido na
água. Em seguida, 1,5 ml de glutardialdeido foram colocados a essa mistura de água e ácido. Por final, a
mistura de quitosana-sulfato de cálcio foi gotejada na solução de água-acido cítrico-glutardialdeido, sendo
depois, deixado a descansar por 24 horas. Todo este processo foi feito em temperatura ambiente.
Passada as 24 horas que a amostra foi deixada de repouso, esta foi lavada até que seu P.h. baixasse
o máximo possível. Para esta lavagem utilizamos uma centrifuga, onde foram feitas cerca de dez lavagens, cada
uma com cerca de 10 minutos de duração.
Após a lavagem, a amostra foi levada para secar na estufa durante quatro horas a uma temperatura
de 100° C. Depois a secagem, foi levada ao forno, onde ficou a queimar durante 8 horas a temperatura de
450°C.
Ao termino deste processo, as amostras encontram-se prontas a serem a analisadas. Todo o
procedimento experimental é esboçado na figura 2. Para as amostras de
dopadas com Manganês (Mn),
foi seguido o mesmo processo, havendo mudança somente na massa de sulfato de cálcio
que foi
empregada em cada dopagem. A tabela abaixo evidencia as massas, de sulfato de cálcio e manganês, utilizadas
no preparo de cada amostra.
Tabela 1. Massas de sulfato de cálcio (
Amostra
AM1
AM2
AM3
AM5

) e de manganês (Mn)
(gram

1,0
0.99
0.97
0.95

Mn(gramas)
0,01
0,03
0,05

Figura 2. Esboço de como funciona o processo experimental RCI
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A análise de difração de Raios-X de pó é muito eficiente para determinar a estrutura de uma
amostra, sendo comumente utilizada nas pesquisas cientificas. O difratômetro de Raios-X analisa as amostras
em forma de pó ou policristalinas. Para isso, os Raios-X atingem a amostra, se espalhando de maneira que não
haja perda de energia por partes dos elétrons do átomo. O percurso começa quando a fonte libera radiação na
direção da amostra e essa radiação, ao atingir a amostra, ocorre que parte dela é absorvida e outra é refletida.
A caracterização das amostras das nanoparticulas foi feita utilizando a difração de Raios-X (DRX)
dos pós obtidos e os resultados foram refinados usando o método Rietveld. As medidas foram feitas utilizando
um difratômetro de modelo Rigaku Minflex II, usando a fonte de radiação CuKa (1,5418 Å). A varredura
completa levou aproximadamente 1 hora e 15 minutos com o passo de 0,02 e com ângulos entre 15° e 80°.
Os resultados das medidas de DRX foram refinados utilizando o método Rietveld, que se trata de
um método que envolve o refinamento dos dados através do método dos mínimos quadrados, onde o
difratograma teórico, calculado pelo programa, se aproxima o máximo possível do difratograma experimental.
Utilizamos um software de distribuição gratuita, que foi desenvolvido por Luca Lutterotti, que é o
programa de refinamento MAUD (Material Analysis Using Difraction). No software acrescentamos os arquivos
experimentais a serem ajustados da carta cristalográfica apropriada para cada amostra.
O refinamento MAUD nos fornece características estruturais de cada amostra, como tamanho de
partículas, densidade, parâmetro de rede, dentre outros.
Espectroscopia de Infravermelho Distante
A espectroscopia de infravermelho é uma técnica usada no estudo das excitações por absorção ou
reflexão da amostra como função da frequência de radiação eletromagnética. As medidas foram realizadas no
laboratório de espalhamento de luz do departamento de Física da Universidade do Estado do Ceará (UFC)
usando um espectrômetro de infravermelho de transformação e Fourier (FTIR) Vertex 70/Bruker.

RESULATADOS E DICUSSÃO
), nas formas pura e dopadas com
As analises das amostras de carbonato de cálcio
manganês (Mn), por meio de DRX, revela a presença de picos característicos similares aos que são encontrados
na literatura. A figura 3 fornece informações para a amostra de calcita pura (
.

Figura 3. Difratigrama de raios-X do
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A microestrutura deste pó foi analisada usando difração de raios-x que mostrou pela largura dos
picos de reflexão dos raios-x a presença de partículas com tamanho de grão uniforme e com diâmetro médio
aproximado de 125nm, além de uma fase policristalina relativamente pura. Estes dados foram confirmados
através do programa de refinamento MAUD.
A figura 4 é referente às amostras AM2, AM3 e AM4, que são as amostras que foram dopadas com
porcentagens diferentes de Manganês (Mn). Podemos observar que os picos das amostras dopadas, aparecem
similares aos picos característicos da amostra pura. O que pode ser observado é uma variação na largura dos
picos e na intensidade deles.

Figura 4. Difratigrama de raios-X do

dopado com a 1%, 3% e 5% de manganês (Mn).

A analise da espectroscopia de transmissão no infravermelho foi feita com o pó das nanopartículas
de
. O gráfico mostra que as medidas de absorção devem ser iguais à parte imaginária da função
dielétrica (figura 6). A figura 5 mostra o espectro de absorção da amostra de calcita pura.
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sem dopagem.

Figura 6. Gráfico da função dielétrica.

O gráfico da função dielétrica evidencia onde ocorre ressonância.

CONCLUSÃO
Amostras de
, pura e dopadas com manganês (Mn), foram sintetizadas com êxito utilizando o
método de reação por coordenação iônica (RCI). Estas amostram permitiram analises de transmissão de
infravermelho. Algumas destas análises continuam a serem feitas com o intuito de revelar novos resultados para
o estudo das propriedades do carbonato de cálcio. Resultados referentes à absorção puderam ser observados. Os
estados de excitações de fônos mostram que ocorre vibração da rede do
.
Futuramente espere-se a obtenção de nanopartículas de
com tamanhos na ordem de 30nm.
É esperado que para este tamanho as medidas de transmissão de infravermelho possam ser otimizadas, assim
como, também, medidas de luminescência possam ser observadas.
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CÓDIGOS CORRETORES DE ERROS, MODULAÇÕES SOBRE VARIEDADES
RIEMANNIANAS COM PADRÕES DE SISTEMAS INTEGRADO DE
TRANSMIÇÃO DE DADOS.
Francisco Josimar dos Santos1 ; João de Deus Lima2

RESUMO: Com uma crescente demanda por sistemas de transmissão de dados seguros e eﬁ
cientes, nos leva a busca de um sistema corretores de erros mais eﬁcientes dos que até então
são utilizados. Muitas das pesquisas apontam a Geometria Riemanniana e Topologia Al
gébrica como um dos ambientes mais favoráveis para esses novos projetos de componentes do
sistema de transmissão de dados. Trabalhos, nessa direção, têm mostrado que é possível con
struir sistema de modulação e codiﬁcação em variedades riemannianas usando o mergulho do
grafo associado a um canal discreto sem memória: a modulação é obtida da partição deﬁnida
pelo dual do mergulho do grafo e pela codiﬁcação de uma estrutura algébrica intrínseca á
superfície. Tal condição oferece muitas opções de estruturas algébricas para componentes de
códigos corretores de erros, dentre os quais citamos grupo de homologia como a fonte natural
de estruturas fornecedoras desses códigos, descrevemos um método simpliﬁcado do cálculo
do grupo fundamental de uma superfície que fornecerá uma provável matriz geradora de uma
estrutura de código corretor de erros (G. D. Forney Jr., 1991). O objetivo principal da proposta
é desenvolver sistemas de códigos corretores de erros e modulações construídos a partir de es
truturas algébricas vinculadas a variedades riemannianas, compatíveis com um canal discreto
sem memória.
PALAVRAS ¡ CHAVE: Superfície; Grupo de Homologia, Diagrama Triangular Central.
INTRODUÇÃO
Na atualidade, existe um grande interesse, por parte da comunidade de pesquisadores
da área de Teoria da Codiﬁcação, em desenvolver códigos corretores de erros sobre variedades
riemannianas, considerados de grande relevância tecnológica pelo seu potencial e impacto
sócioeconômico no ambiente das telecomunicações. O problema da construção dessas classes
de códigos abrange diversas áreas do conhecimento. O processo de identiﬁcação de mergulhos
de grafos é de altíssima complexidade e requer processos computacionais intensos. Um algo
ritmo estabelecido em (J. D. Lima e L. P. R. C. Lima, 2008) não consegue identiﬁcar satisfato
riamente os mergulhos do grafo completo 6 . A construção de códigos lida com estruturas
algébricas de várias naturezas, podendo ser, algumas delas, munidas de poucas propriedades,
condição que trás grandes diﬁculdades operacionais.A análise dos invariantes topológicos en
volve expressões complexas uma vez que depende das expressões das métricas de cada classe
de superfície.
O nosso esforço está centrado no processo de cálculo do grupo fundamental da
superfície, o método do complexo simplicial orientado desenvolvido por Betti (J. R. Munkres,
1
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email: fcojs14@gmail.com
2
Docente do curso de Matemática da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus Central, UERN.
email: jddeus@uol.com.br
ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

104

1993), para gerar, a partir dos cálculos já estabelecidos em (J. D. Lima e R. Palazzo Jr., 2002),
uma estrutura de código corretor de erros vindo do grupo de homologia da superfície (grupo
fundamental). Como o grupo fundamental é um invariante algébrico da superfície atrelado
ao gênero e à orientação da superfície, a análise dessas estruturas fornece indicativos do de
sempenho de códigos corretores de erros, quando estes são projetados em superfícies. A
metodologia da proposta baseiase nos métodos formais da Teoria da Informação, Teoria da
Codiﬁcação, métodos de identiﬁcação de mergulhos de grafos desenvolvidos em (L. P. R. C.
Lima, 2010) (método do grafo corrente usado na demonstração do Teorema da Coloração de
grafos), e Método de Betti para o cálculo do grupo de homologia (P.J. Giblin, 1977). A pro
posta prevê ainda a emplementação, simulação e análises de desempenhos dessas duas classes
de códigos.
A principal da proposta é desenvolver sistemas de códigos corretores de erros e
modulações construídos a partir de estruturas algébricas vinculadas a variedades riemannianas,
compatíveis com um canal discreto sem memória. São sistemas de códigos corretores de
erros com padrões de um sistema integrado de transmissão de dados. Num sistema integrado,
os projetos de modulação e codiﬁcação pertencem a um problema de mergulho de grafos e
ao ambiente da Topologia Algébrica. Veremos a questão da codiﬁcação.Mais exatamente,
uma estrutura algébrica, o grupo de homologia de uma superfície onde encontra o projeto de
modulação associado ao canal DMC (do inglês Discret Memoreless Channel).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O cálculo do grupo de homologia de uma superfície por meio de um complexo
simplicial, método desenvolvido por Betti (P.J. Giblin, 1977), envolve um número muito ele
vado de operações. Em um processo de cálculo de um grupo de homologia é fundamental que
escolhamos o complexo simplicial mais simples para que tenhamos pleno exito em determinar
corretamento o grupo de homologia da superfície.
A diferença entre os números de operações envolvidas no processo do cálculo
do grupo de homologia de uma superfície pode ser percebida se considerarmos os complexos
simpliciais sobre a superfície orientável 5 representados na Figura 0.0.1.
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Figura 0.0.1: Complexos simpliciais sobre 5 (J. D. Lima e L. P. R. C. Lima, 2008).
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0 ( )

1 ( )

2 (( ))

( )

1
2
3

42
22
2

150
90
30

100
60
30

110
70
1

Tabela 0.0.1: Números de elementos dos complexos sobre 5 da Figura 0.0.1 (J. D. Lima e L.
P. R. C. Lima, 2008).
O complexo 1 (5 ) já apresenta o número mínimo de 2simplexos na fronteira
de 20gon de 5 como também os complexos 2 (5 ) e 3 (5 ) ilustrados, respectivamente,
em (a) e (b) da Figura 0.0.1. A diferença então são os números de 2simplexes existentes nos
interiores desses simplexes. A Tabela mostra o número de elementos que entram na com
posição desses complexos. Nesta,  ,  = 0 1 2 é o número de simplexos do complexo
simplicial   é o número ciclotomático (ou o número de elementos da árvore maximal X).
Em todos os ítens da Tabela 0.0.1 vemos que os números de elementos de 3
são bem menores do que os do complexos 1 e 2  Isto vai ter um grande impacto no cálculo
de grupo de homologia de 5 cujo cálculo depende do número 2 dos 2simplexos existentes
em  Devido ao número 2 em 3 (30) ser bem inferior a 1 (60) e 2 (100) então o grupo
de homologia pelo método de Betti em 1 é realizado com a metade dos cálculos em 2 e
30% dos cálculos em 1  O que representa um ganho expressivo na redução do cálculo de
1 (5 ) 
Deﬁnição 1 Seja  uma superfície e seja  () a forma poligonal da  onde  está sob a
forma normal. O diagrama triangular central (DTC)  indicado por T ()  é um complexo
simplicial sobre contruído sobre os 0 0simplexos sobre a fronteira de  e o 0simplexo
central como no complexo 3 da Figura 0.0.1 ()  Os 1simplexos no interior de  () será
denominado de raio de T () 
As superfícies são classiﬁcadas em orientáveis e nãoorientáveis com e sem bor
dos. Para cada classe de superfície , os números de elementos do DTC de  podem ser
determinados com precisão.
Obviamente que o complexo simplicial 3 da Figura 0.0.1 (c) é um complexo
mínimo; de fato, se não existisse um de seus raios.
Topologia dos 2simplexos do DTC
Se o objetivo é somente apresentar um complexo sobre uma superfície, em geral,
ele é construído no formato (a) da Figura 0.0.1, só que entre cada lado do modelo planar 20
gon de 5 são colocados vértices adicionais, o que não é o caso de 1 (5 ). Tais vértices são
necessários para garantir que cada elemento da triangulação  de  (5 ) seja homotópico a
um ponto. A não colocação destes vértices já apresenta um esforço de diminuir o número de 2
simplexos, objetivando diminuir o número de operações no processo de cálculo, as dependem
do número de 2simplexes existentes no complexo simplicial.
A Figura 0.0.2 mostra, para o caso do toro, que todo 2simplexos que contém um
lado sobre a fronteira de 4gon de  não é homotópico a zero. Na verdade, se considerarmos
 como sendo o conjunto dos pontos interiores int ( ) com a união do conjuntos da fronteira
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de  ( )  então int ( ) é homotópico a zero e  ( ) é homotópico a Z se  contém um
lado sobre 4gon de  As regiões (e)  (f)  (h) e (i) correspondem, respectivamente aos 2
simplexos 1  2  3 e 4 sobre o modelo espacial de  da ﬁgura (g). É facil ver que as classes
de homotopia dessas regiões são todas do mesmo tipo, isto é, o interior é homotópico a zero e
o bordo é homotópico a Z s sendo que ver na decomposição das regiões.
Podemos ver, então, que todos os 2simplexos da fronteira dos complexos da
Figura 0.0.1 apresentam classes de homotopia idênticas (int ( ) ¼ f0g e  ( ) ¼ Z), en
quanto os complexos que se encontram em seus interiores, ou seja, aquelas que não se encon
tram na fronteira de 20gon de 5 , como nos casos de 1 (5 ) e 2 (5 )  possuem homo
topias nulas, independentemente de suas fronteiras serem consideradas ou não.
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Figura 0.0.2: Transformação geométrica do toro sob a ação do diagrama triangular central:
decomposição das regiões do diagrama triangular central.
O problema é saber se o cálculo do grupo de homologia 1 () é afetado ou não
pela existência de 2simplexos que contêm lados sobre polígono 2gom de 
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Figura 0.0.3: Complexo simplicial sobre o toro
O grupo de homologia é determinado atravéz de muitas etapas. Utilizando o
método do DTC eliminase o máximo de etpas possíveis. Por exemplo, a árvore maximal é
constituída de dois raios, se  =  e de apenas um raio, se  =  e  ¸ 1 Dependendo
do complexo simplicial  uma arvore maximal  é formada por muitos lados. Notamos que
a árvore maximal  da Figura 0.0.1() é constituída de 7 lados, fato que tende a aumentar
a complexidade de cálculo de 1 ()  Além disso, o método DTC eliminam as etapas das
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identiﬁcações dos   1ciclos e o cálculo dos homomorﬁsmos de fronteiras, 2   estes são
identiﬁcados e processados imediatamente quando se usa o DTC.
Os DTC’s das Famílias de Superfícies
O conjunto de todas as superfícies topológicas pode ser dividido em quatro
famílias, a família composta pelo conjunto de superfícies sem bordo orientável  a família
das superfícies sem bordos não orientáveis  a família das superfícies com bordos orien
táveis  e a família das superfícies com bodos não orientáveis  . A notação  indica a
superﬁcie de gênero  formada pela soma conexa de  superfícies homeomorfas ao toro  e
 corresponde à superfície  com  componentes de bordos. De modo análogo,  indica
a superfície formada pela soma conexa de  superfícies não orientáveis homeomorfas ao plano
projetivo  e   a superfície  munida de  componentes de bordos.
O DTC de uma superfície  é construído a partir da forma normal  () da
superfície . As superfícies sem bordos apresentam as seguintes formas normais
¡1 ¡2
¡1
¡1 ¡2
 ( ) = 1 1 ¡1
1 1 2 2 2 2 ¢ ¢ ¢     
 ( ) = 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ¢ ¢ ¢   

(a.3a)
(a.3b)

A forma normal de uma superfície com uma componente de bordo 1 é obtida
acrescentandose, à forma normal  (), a palavra 1 1 ¡1
1  Se for  componentes de bordos,
serão acrescentados à palavra  ()  as  sequências
¡1
¡1
¡1
1 1 ¡1
1  2 2 2  3 3 3  ¢ ¢ ¢     ;

sendo assim, as formas normais das superfícies com bordos serão dadas por
¡1
¡1 ¡2
¡1 ¡2
¡1
¡1
¡1
 ( ) = 1 1 ¡1
1 1 2 2 2 2 ¢ ¢ ¢     1 1 1 2 2 2 ¢ ¢ ¢     (a.4a)

¡1
¡1
 ( ) = 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ¢ ¢ ¢   1 1 ¡1
1 2 2 2 ¢ ¢ ¢    

(a.4b)

As formas genéricas do DTC das famílias de superfícies são apresentadas na
Figura 0.0.4. Observe que as respectivas palavras nas formas normais encontramse no bordo
de cada polígono correspondente à família de superfície. Note ainda que, para melhor en
tendimento, tanto os gêneros quanto as componentes de bordos foram destacadas por cores
distintas. Veja que o gênero de uma superfície orientável é sempre determinado por uma
palavra de comprimento 4, da forma ¡1  ¡1  enquanto o gênero de uma superfície não
orientável é deﬁnido por uma palavra de comprimento 2, da forma 
Lembramos que em um complexo simplicial sobre uma superfície , todo vér
tice  correponde a 1simplexo e é indicado pelo índice , cada lado  corresponde a um
1simplexos e todo triângulo  corresponde a um 2simplexos.
As principais diferenças entre as formas normais de superfícies orientáveis e
não orientáveis são, portanto, o tamanho da palavra que deﬁne o gênero da superfície e a sua
orientação. Observe que uma superfície orientável nunca possui uma subpalavra da forma
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Figura 0.0.4: DTC das famílias de superfícies topológicas
A forma normal esfera  tem uma particularidade que a diferencia das formas normais das
demais superfícies sem bordos. Enquanto estas possuem todos os rótulos idênticos, a esfera é
a única superfície sem bordo que possui 2 vértices distintos. Por ser a esfera uma superfície
orientável, podemos considerála como parte das família do toro  onde  = 0 e escrevemos
 ´ 0 ; contudo, não devemos esquecer que a forma normar da esfera possui 2 vértices,
enquato  possui apenas um vértice, para todo   0 Esta última propriedade é também
herdada pela forma normal das superfícies nãoorientáveis sem bordos  Tais propriedade
devem ser levadas em consideração, quando da construção de complexos simplicial e portanto
do DTC pois interfere diretamente no cálculo do grupo de homologia da superfície. Em
vista disto, disponibilizamos, na Figura 0.0.5, o DTC de   ou seja, da familia de superfícies
da esfera com  componentes de bordos. Observe, na região destacada na cor azul, os dois
rótulos distintos 0 e 1 da esfera  correspondentes aos vértices 0 e 1  da forma normal de
  () = ¡1 
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Figura 0.0.5: DTC da fmília de superfícies homeomorfas à esfera com  componentes de
bordos 
CONCLUSÃO
O estudo deste trabalho nos mostra que utilizando o método do diagrama tri
angular central é possível simpliﬁcar o cálculo do grupo de homologia, quando aplicado
o método de Betti, isto é apenas uma parte do projeto de sistema integrado de dados. É
necessário ainda, adquirirmos alguns conhecimentos de Álgebra Linear e Álgebra Abstrata,
imprescindíveis para o entendimento do cálculo do grupo de homologia e obtenção dos códi
gos corretores de erros . A idéia é concluir o estudo algébrico para podermos trabalharmos
em alguma das aplicações desses cálculos. A princípio o interesse são aplicações na área da
teoria dos códigos corretores de erros.
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DEGRADAÇÃO ELETROQUÍMICA DE ÁGUA PRODUZIDA SALOBRA USANDO ADE
Crislânia Carla de Oliveira Morais 1; Suely Souza leal e Castro 2

RESUMO:
As indústrias petrolíferas lidam com problemas de difícil solução em relação às
atividades voltadas para a proteção ambiental, devido à geração de enormes quantidades de resíduos
de alta complexidade e toxidez, como as águas de produção de petróleo. O descarte ou o reuso
destes efluentes industriais contendo compostos orgânicos pode causar sérios problemas ambientais
e de saúde, pois, em sua maioria, são compostos tóxicos e refratários aos tratamentos comumente
utilizados. 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 é avaliar o desempenho dos ADEs na degradação eletrocatalítica de poluentes orgânicos
das águas de produção de petróleo (salobra). Durante o estudo foram avaliadas duas densidades de
correntes (10 e 20 mA cm-2) e monitorados os parâmetros pH, condutividade elétrica, turbidez,
oxigênio dissolvido e a concentração de algumas espécies. A eficiência do método foi comprovada
pela redução de 100% da demanda química de oxigênio após 150 e 240 minutos, usando as
densidades de corrente de 20 e 10 mA cm-2, com um consumo energético de 13,78 e 8,94 KWhm-3,
respectivamente, além da remoção de parte dos íons cálcio e magnésio e da turbidez.
PALAVRAS-CHAVES: Efluentes petroquímicos, poluentes orgânicos, tratamento eletroquímico.
INTRODUÇÃO
Uma das questões mais preocupantes que envolvem as indústrias petrolíferas é a
água de produção gerada nessa atividade, a qual aumenta gradativamente em volume à medida que
os poços vão envelhecendo e que novos poços são perfurados (CERQUEIRA e MARQUES, 2010).
Normalmente, essa água corresponde a mais de 90% de todos os efluentes gerados na indústria do
petróleo: em média, para cada m³/dia de petróleo produzido são gerados de 3 a 4 m³/dia de água,
podendo chegar a 7 ou mais nas atividades de exploração, perfuração e produção (THOMAS,
2004).
A disposição final desse resíduo representa um desafio, tendo em vista o alto volume
envolvido, bem como a sua composição, que geralmente apresenta alto teor de sal, óleo disperso,
metais dissolvidos, hidrocarbonetos, ácidos orgânicos, fenol, entre outros (RASHEED et al., 2011).
Para que a água produzida possa ser descartada em corpos receptores ou utilizada na reinjeção em
poços de petróleo é necessário o seu tratamento prévio para enquadrá-la à legislação vigente
(Resoluções 357/2005 e 393/2007, ambas do CONAMA).
Normalmente estes efluentes são tratados por adsorção, oxidação biológica, tratamento
químico, dentre outros. O tratamento biológico é o método mais utilizado por ser mais econômico.
Porém, quando se trata de altos volumes de efluentes com alta salinidade o mesmo não é tão eficaz,
devido ao problema de aclimatação dos microrganismos, bem como o elevado tempo de residência
para se conseguir resultado significativo. Além disso, produz lodo residual, o qual, por si próprio
requer tratamento. A adsorção em carbono ativado baseia-se apenas na transferência de fase dos
poluentes sem, contudo, destruí-los; e o tratamento químico envolve o transporte, manuseio e
1
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E-mail: crislania_morais@hotmail.com.
2
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armazenagem de reagentes perigosos. Assim, grande parte dos processos de tratamento hoje
utilizados é questionável quando analisados sob a ótica da sustentabilidade ambiental.
Nos últimos anos, uma alternativa bastante promissora para o tratamento de várias
matrizes ambientais tem sido os Processos Oxidativos Avançados (POAs) (PANIZZA E
CERISOLA, 2009; MARTÍNEZ-HUITLE et al., 2009), os quais caracterizam-se pela geração, in
situ, de poderosos agentes oxidantes e não seletivos, como os radicais hidroxila (●OH) (E° = 2,8V),
capazes de transformar a grande maioria dos poluentes orgânicos em dióxido de carbono, água e
ânions inorgânicos (MANETI, 2011).
Os ●OH podem ser gerados por irradiação UV (KAJVICHYANUKUL, et al, 2008), por
adição de substancias como o O3 e ou H2O2 (LUCAS e PERES, 2006), por semicondutores como o
TiO2 (GARCIA et al., 2009) e o ZnO (RIVAS et al., 2008), pela reação de Fenton (Fe2+e Fe3+)
(DURÁN et al., 2008) e ou outras associações ou variações. Entretanto, a eficiência desses
processos pode ser reduzida na presença de altas concentrações de compostos sequestradores de
radicais, como o carbonato, o bicarbonato e o íons cloreto (SANTOS et al., 2006).
Por outro lado, usando a técnica eletroquímica, a alta concentração de íons cloreto na
água pode favorecer a oxidação indireta dos poluentes, por meio da eletrogeração in situ de
oxidantes fortes como o ácido hipocloroso. Além disso, a elevada salinidade da água garante
excelente condutividade elétrica, o que reduz o consumo de energia.
Na eletrooxidação, os catalisadores semicondutores aumentam a velocidade da reação
para se atingir o equilíbrio sem sofrerem alterações químicas (MANETI, 2011) e o mecanismo de
degradação depende do material do ânodo. Utilizando eletrodos convencionais a oxidação de
compostos orgânicos com potencial de oxidação acima do potencial de evolução de oxigênio pode
ocorrer, mas de forma muito lenta (SANTOS, 2002). Assim, o uso de materiais eletrocatalíticos foi
proposto e vários trabalhos foram realizados envolvendo os ânodos dimensionalmente estáveis
(ADEs). Estes tiveram sua origem na década de 60, quando Beer descobriu que óxidos de metais
nobres são melhores catalisadores que os metais puros. Com isso intensificaram-se as investigações
das propriedades fundamentais e eletrolíticas dos eletrodos revestidos por óxidos condutores.
Algumas vantagens apresentadas pelos ADE são: potencial anódico reduzido;
estabilidade dimensional e maior versatilidade de fabricação, permitindo desenho mais favorável da
célula industrial; maior durabilidade; facilidade de perfuração, resultando numa forma física a qual
favoreça a liberação do gás produzido; maior área eletroquimicamente ativa; menor custo de
manutenção e consumo de energia, além de ser mais leve.
Tais propriedades incentivaram a sociedade científica a estudar a atividade
eletrocatalítica dos ADEs na oxidação de compostos orgânicos, visando a sua aplicação no
tratamento de efluentes. Os resultados foram promissores e vários trabalhos comprovaram a
eficiência destes eletrodos tanto na mineralização dos compostos orgânicos quanto na oxidação a
compostos menos tóxicos (REZENDE 2010).
Nesse sentido, o presente trabalho tem por objetivo avaliar o desempenho dos ADEs na
degradação eletrocatalítica de poluentes orgânicos das águas de produção de petróleo (salobra),
independentemente de sua disposição final, reinjeção ou descarte.
MATERIAIS E MÉTODOS
Construção dos Eletrodos
Os eletrodos (ânodo e cátodo) foram construídos a partir de telas de ADE comerciais de
uso industrial, com composição em mol de 34 % de óxido de rutênio (RuO2) e 66 % de óxido de
titânio (TiO2), representado por Ti/Ru0,34Ti0,66O2. Esses eletrodos foram cortados a partir de telas
com 0,5 mm de espessura, adquiridas da De Nora do Brasil, em formato retangular, com área
geométrica de 13 cm2 (ânodo) e 30 cm2 (cátodo). A área geométrica inclui as perfurações, não
sendo, portanto, a área geométrica real e sim a aproximada.
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Sistema Eletroquímico
Nos estudos foi utilizado uma cela eletroquímica de compartimento único de 250 mL.
Os eletrodos foram montados de maneira tal que a distância entre eles se mantivesse em não mais
que 0,5 cm. As placas foram dispostas de forma paralela, sendo dois cátodos e um ânodo. As
eletrólises foram efetuadas sob agitação constante, usando um agitador magnético da marca
QUIMIS, e aplicação de corrente constante, por meio de uma fonte de alimentação da marca
MINIPA, modelo MLP-3303, de 3A/5V. Para a limpeza dos eletrodos foi aplicada uma corrente de
0,5 A durante dois minutos em uma solução de H2SO4 0,5 mol L-1.
Reagentes e Soluções
Todos os experimentos foram realizados utilizando reagentes e soluções de grau padrão
analítico e água deionizada.
Efluente
A água de produção foi adquirida in natura da PETROBRAS S/A. A coleta foi
realizada na Bacia Potiguar e, com base na medida de salinidade, foi classificada como salobra
(Tabela 1). Uma vez no laboratório, a amostra foi filtrada em algodão para remoção de partículas de
óleo em suspensão; em seguida, foi refrigerada para posterior análise e tratamento.
Tabela 1. Ponto de coleta e dados obtidos durante a amostragem da água produzida salobra.
Matriz

Água Salobra

Campo/Poço

CAM-CENTRAL (Campo do Amaro)

Local (cidade)

Areia Branca

Local de Coleta

Última tomada do poço 101

Data/hora

09/12/2012

15:30 h

Temperatura (°C)
42,0
Fonte: PETROBRAS S/A, 2012, divulgado pelo UO-RNCE\SOP\LAB-F.
Estudo da Degradação
O processo de degradação foi acompanhado pela determinação da demanda química de
oxigênio (DQO), a qual foi realizada retirando-se alíquotas de 2 mL a cada 30 minutos de eletrólise
por um período total de 240 minutos. A metodologia de análise baseou-se na oxidação química dos
compostos orgânicos com dicromato de potássio (APHA, 1998). Primeiramente foi feita a digestão
da amostra à temperatura de 150 °C, por um período de duas horas, usando-se um reator para DQO,
modelo HI 839800, da marca HANNA. Em seguida, a DQO das amostras foi medida usando um
fotômetro, modelo HI 83099, da marca HANNA.
Os parâmetros físico-químicos temperatura, pH, oxigênio dissolvido (OD) e
condutividade elétrica foram monitorados durante as eletrólises utilizando-se um Medidor
Multiparâmetrico, modelo 5 Star, da marca Orion; e as medidas de turbidez foram efetuadas
usando-se um Turbidímetro Portátil Microprocessado, modelo TB-1000P, da marca Tecnopon.
As análises de cálcio e magnésio foram feitas de acordo com a metodologia descrita no
Standart Methods (APHA, 1998) para a dureza da água, por meio de titulação com EDTA. Para a
determinação do hipoclorito de sódio, também realizada por meio de titulação, seguiu-se a norma da
ABNT-NBR 9425.
As eletrólises foram realizadas nas densidades de corrente de 10 e 20 mA cm-2, ambas à
temperatura de 25 °C.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
O valor de temperatura da amostra obtido no momento da coleta (42,0 °C) apresentouse acima do valor limite permitido pela legislação brasileira para o descarte dos efluentes, que deve
ser menor que 40 ºC (BRASIL, 2012).
Na Tabela 2 encontram-se apresentados os resultados das análises físico-químicas
obtidas antes e após o tratamento eletroquímico, nas duas densidades de corrente.
Tabela 2. Resultados das análises físico-químicas em função do tempo (inicial e final) de eletrolise
e da corrente aplicada.
Densidade
Tempo
pH
Cálcio
Magnésio
Turbidez Hipoclorito
de corrente
(min.)
(mg L-1)
(mg L-1)
(NTU)
de sódio
-2
(mA cm )
(g L-1)
0
6,8
186,7
64,0
8,8
0,0
10
240
7,9
106,7
56,0
3,2
1,5
20

0
150

6,8
8,2

186,7
53,33

64,0
48,0

8,8
1,2

0,0
2,9

Os resultados mostram que a turbidez da amostra encontra-se em desacordo com a
Resolução Nº. 357/2005 do CONAMA, que estabelece que deve ser virtualmente ausente.
Entretanto, observa-se que após a eletrólise a turbidez foi reduzida consideravelmente (63,63 % e
86,36 % para as densidades de 10 e 20 mA cm-2, respectivamente).
Segundo a Resolução, o efluente apresentou um valor de pH dentro do permitido (entre
5,0 e 9,0) para descarte. Porém, observa-se que após as eletrólises, nas duas densidades de corrente,
o pH do meio aumentou, indicando a oxidação dos íons cloreto inicialmente presentes nas amostras
de água de produção, formando espécies de cloro, principalmente íons hipoclorito, indicados pelo
pH em torno de 8 e confirmados pelas concentrações de hipoclorito de sódio obtidas nas duas
densidades de corrente.
Em um processo de oxidação eletroquímica, a presença de íons cloreto favorece a
eletrogeração de espécies oxidantes, sendo que a espécie formada é dependente do pH do meio, ou
seja, em meio ácido a espécie predominante é o ácido hipocloroso (HOCl), devido a rápida reação
do cloro ativo com a água (Equação 1), que por sua vez, encontra-se em equilíbrio com o íon
hipoclorito (ClO-), pKa = 7,53 a 25 °C (Equação 2), que pode formar novamente íons Cl- (Equação
3) (GHERNAOUT et al., 2011). Assim, em meio básico a espécie predominante é o OCl-, que é um
oxidante forte que pode contribuir por meio da oxidação indireta da matéria orgânica inicialmente
presente, bem como de seus intermediários, melhorando a eficiência do processo (FORNZARI et
al., 2009).
Cl2 + H2O
HOCl + H+ + Cl(1)
+
HClO
H + OCl
(2)
ClO− + H2O + 2e−
Cl− + 2OH−
(3)
Vale salientar que o hipoclorito de sódio é bastante instável, sendo decomposto com o
tempo e à temperatura acima de 30°C, temperatura esta facilmente alcançada devido às condições
climáticas da região Oeste Potiguar.
Durante a eletrólise observou-se a incrustação de um material esbranquiçado sobre o
cátodo, material este também observado por ZANTA (2006) em estudos eletroquímicos com o
mesmo efluente e caracterizado como hidróxidos e carbonatos de sais presentes na solução.
Considerando a elevada concentração de íons cálcio e magnésio nas águas desta região (água dura),
que tem causado problemas de incrustações nos encanamentos dos canais de abastecimento,
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realizou-se a determinação da concentração destes íons (Tabela 2). Após as eletrólises houve uma
remoção de 42,8% e 71,4% de cálcio e de 12,5% e 25,0% de magnésio quando foram utilizadas as
densidades de corrente de 10 e 20 mA cm-2, respectivamente, indicando que o tratamento
eletroquímico também é uma boa alternativa para a redução destes cátions da água.
A evolução do processo eletroquímico foi monitorada pela redução da DQO. A Figura 1
mostra que a remoção da DQO é influenciada pela densidade de corrente aplicada. Após 2,5 horas
de eletrólise a 20 mA cm-2 a remoção foi completa, enquanto que para a densidade de corrente de
10 mA cm-2 o tempo foi de 4 horas. A maior velocidade de remoção da DQO quando uma maior
densidade de corrente foi aplicada pode ser justificada pela maior eletrogeração de ●OH. Além
disso, o aumento da densidade de corrente também pode ter favorecido a formação de espécies
oxidantes de cloro (SOUZA et al., 2011), como indicou o aumento de pH do meio (Tabela 2). Vale
ressaltar que o eletrodo de ADE é um excelente material eletrocatalítico para a produção de cloro
ativo (Trasatti, 2000).

Figura 1. Decaimento da DQO em função do tempo de eletrólise usando densidades de corrente de 10 e 20 mA cm-2 e
temperatura de 25 °C.

A condutividade elétrica também foi monitorada durante as eletrólises (Figura 2). O
comportamento mostrou um decréscimo significativo da condutividade nos primeiros 30 minutos,
para ambas as densidades de corrente, e após este período manteve-se praticamente constante até o
final das eletrólises, quando apresentou uma redução de 31,0% e 34,3% para as densidades de
corrente de 10 e 20 mA cm-2, respectivamente. Esta redução provavelmente pode ser atribuída à
redução dos íons H+, proveniente da eletrólise da água, com o conseqüente desprendimento de gás
hidrogênio, e à redução de cátions inicialmente presentes nas amostras de água produzida,
principalmente dos íons cálcio e magnésio.

Cond. (µs/cm)

8000

20 mA/cm2
10 mA/cm2

7000

6000

5000
0

30

60

90

120 150 180 210 240

Tempo (min.)

Figura 2. Decréscimo na condutividade elétrica em função do tempo de eletrólise usando as densidades de corrente de
10 e 20 mA cm-2 e temperatura de 25 °C.
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Em relação ao OD, observa-se um acréscimo de sua concentração à medida que a
eletrólise é realizada e que este aumento depende da densidade de corrente (Figura 3).
Possivelmente, este comportamento foi devido às reações de oxidação anódica dos compostos
orgânicos presentes nas amostras.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

10 mA/cm2
20 mA/cm2

0

30

60

90 120 150 180 210 240 270

Tempo (min.)

Figura 3. Produção de oxigênio dissolvido em função do tempo de eletrólise usando as densidades de 10 e 20 mA cm-2 e
temperatura de 25 °C.

Os dados obtidos durante o estudo permitiram estimar, também, o consumo energético
(CE) do processo eletroquímico, que expressa a quantidade de energia consumida por unidade de
volume de efluente tratado (Equação 4), e o custo do tratamento, determinado pelo valor monetário
necessário para degradar uma unidade de volume de efluente tratado (Equação 5) (ROCHA et al.,
2012):
CE = ΔEC It
(4)
3600V
Custo = CE (taxa)

(5)

onde t é o tempo de eletrólise (s), ΔEC é o potencial (V), I a corrente (A) e V o volume da amostra
(dm3). Para o cálculo do custo, foi considerada a taxa de R$ 0,29 (valor monetário do kWh local).
Os resultados encontram-se apresentados na Tabela 3 e mostram que o melhor resultado foi
obtido quando se utilizou uma densidade de corrente de 10 mA cm-2, apesar do tempo necessário
para a remoção da DQO ter sido maior (Figura 1).
Tabela 3. Dados coletados durante os experimentos, consumo energético e custo do tratamento da
água de produção.
j (mA cm-2)

E (V)

i (A)

t ( s)

V (m-3)

CE (KWhm-3)

Custo (R$ m-3)

10

4,3

0,13

14.400

0,25 . 10-3

8,94

2,59

20

5,3

0,26

9.000

0,25 . 10-3

13,78

3,99

CONCLUSÃO
Os resultados obtidos permitem concluir que o uso de ADEs para o tratamento
eletroquímico de águas produzidas salobras é uma alternativa viável, tanto na oxidação da matéria
orgânica, quanto na redução dos íons cálcio e magnésio, se analisados do ponto de vista ambiental;
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econômico, se considerados a relação custo-benefício; e operacional, devido o reduzido tempo de
tratamento e a facilidade de operação.
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DEGRADACAO TERMICA DE UM PLÁSTICO OXOBIODEGRADÁVEL RECICLADO
Gilberto Gomes Freire Junior1; Luiz Di Souza2; Anne Gabrielle Dias dos Santos3;
Adriana Paula Batista dos Santos4.

RESUMO: O objetivo desta pesquisa foi fabricar um plástico oxobiodegradável,
reciclado via adição de aditivos comerciais e verificar a oxobiodegradação do material
usando a observação visual e tecnicas gravimétricas e térmicas. As amostras do plástico
na forma de filmes finos foram preparadas pela empresa Pereira & Eneas Ltda situada
na cidade de Mossoró/RN usando a técnica de moldagem por sopro. Foram feitas
análises visuais, gravimétricas e térmicas do material submetido ao envelhecimento
acelerado em estufa na temperatura de 50° C. Os resultados das analises gravimétricas
indicam que não ocorre perda de massa detectável na balança semi-analítica. As
analises térmicas indicam alterações nas estruturas (oxidação) dos materiais que alteram
suas temperaturas de fusão e degradação e indicam o aparecimento de materiais de
maior e, principalmente, de menor massa molar. O aditivo e a forma de sua dispersão no
polímero influenciam no primeiro estagio da degradação do material nas condições
estudadas.
Palavras chave: plástico oxobiodegradável, gravimetria e análise térmica.
INTRODUÇÃO
Os sacos de plástico são obtidos pelo processo de produção
de polímeros denominados extrusão e inflação. É extrudido um tubo oco de paredes
finas, que é então inflado com pressão de ar; forma-se um fluxo contínuo que resulta em
uma película de filme plástico que, quando arrefecida, pode ser enrolada e transformada
em sacos plásticos por colagem ou soldagem, a quente, do material.
As sacolas de plástico são formas de transporte que poluem o ambiente por dois
motivos essenciais: o elevado número de sacos produzidos por ano e a natureza não
biodegradável do plástico com que são produzidos. Além disso, a manufatura do
polietileno (produto derivado do petróleo que demora aproximadamente 500 anos para
se decompor) faz-se a partir de combustíveis fósseis e acarreta a emissão de gases
poluentes.
O Brasil produz cerca de 14 bilhões de sacolas plásticas por ano, ou seja, mais
de 1 bilhão de sacolas são distribuídas todo mês pelos supermercados, calculando-se
que cerca de 80% delas viram sacos de lixo doméstico e vão parar em aterros sanitários.
Por outro lado, dada a sua extrema leveza, se não forem bem acondicionados os sacos
de plástico têm a tendência de voar e espalhar-se pelo meio ambiente. Esta situação
pode provocar poluição visual e causar entupimentos de bocas de lobo e tubulações de
esgoto (Paoli, 2008).
Quase todos os sacos plásticos não acondicionados em lixeiras acabam, mais
cedo ou mais tarde, por chegar aos rios e aos oceanos. Os ambientalistas chamam a
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atenção para este problema e citam o fato de milhares de baleias, golfinhos, tartarugasmarinhas e aves marinhas morrerem asfixiadas por sacos de plástico (Barros, 2001).
Atualmente está sendo dada grande ênfase à preservação e conservação do meio
ambiente como forma de garantir um desenvolvimento sustentável. Entre os diversos
danos causados ao meio ambiente, um está relacionado com os resíduos plásticos. Esses
resíduos, em geral, levam muito tempo para sofrerem degradação espontânea e quando
queimados, produzem gases tóxicos. Portanto, existe uma tendência geral ao
aproveitamento desses resíduos considerando-se o imenso valor potencial dos materiais
processados e as implicações dos desperdícios e poluição decorrentes de não utilização
desses resíduos. (Caraschi e Leão, 2002.)
Para tentar minimizar esse impacto, têm surgido no mercado campanhas com o
objetivo de reduzir o uso das sacolas de plástico ou substituí-las por material
oxibiodegradável, biodegradável e até retornável. O uso de materiais biodegradáveis
ainda é inviável economicamente e os materiais retornáveis encontram resistência de
uso pela população em virtude de precisarem ser levados ao se fazerem as compras,
assim mais recentemente surgiu os plásticos oxobiodegradaveis. Estes são plásticos
carregados com aditivos que, segundo alguns, facilitam e aceleram a degradação
tornando-os compostáveis. (RES Brasil. 2007)
O termo oxibiodegradaçâo pode ser entendido como degradação resultante de
fenômenos oxidativos e da ação de enzimas, tanto de forma simultânea como sucessiva
(Scott, G 2000). Os chamados plásticos oxo-biodegradáveis, também conhecidos como
OBP, consistem de polímeros contendo aditivos que aceleram sua degradação oxidativa
na presença de luz ou calor (Paoli, 2008; Spitzcovsky e Nunes, 2010). No entanto existe
escassez de informações referente à oxobiodegradabilidade e informações contraditórias
sobre a degradabilidade destes materiais.
Os plásticos oxobiodegradáveis possuem duas fases ativas. A primeira fase é a
fase de degradação oxidativa. Isso ocorre com o envelhecimento natural do material.
Conforme o material envelhece, as propriedades físicas se reduzem, o peso molecular
diminui, e a estrutura do material muda na medida em que são introduzidos grupos
carbonílicos na cadeia molecular. (Plastics INC, 2010)
Uma vez que o material se torna quebradiço, está pronto para sua incorporação
em um ambiente microbial ativo. Isso dá início à segunda fase ativa - biodegradação. Os
produtos derivados resultantes da fase de biodegradação serão água, dióxido de carbono
e biomassa. (Plastics INC, 2010)
É importante ressaltar que os plásticos oxobiodegradáveis não são vistos com
bons olhos por todos. Pesquisadores afirmam que ao se degradar, os plásticos não
desaparecem na natureza e sim se fragmentam podendo causar riscos ambientais sérios,
como a contaminação de lençóis freáticos e plantas. (Spitzcovsky, et al. 2010)
De acordo com informações da literatura o d2w® é um aditivo que transforma as
poliolefinas tradicionais em oxibiodegradáveis e não contém metais pesados (definidos
pelo 92/64/EC Art 11 como chumbo, mercúrio, cádmio, ou cromo hexavalente). Ele é
seguro para contato direto com alimentos de acordo com a diretiva para contato direto
com alimentos da União Européia no 2002/72/EC e Leis e Regulamentos US FFDC.
No Brasil, todos os componentes dos aditivos d2w® estão contemplados pela Resolução
nº 105, de 19 de Maio de 1.999, e pela RDC nº 17, de 17 de Março de 2008 da
ANVISA. É responsabilidade dos fabricantes de produtos que se destinam ao contato
direto com alimentos garantir que outros materiais incorporados a tais produtos também
cumpram tais exigências.
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Entre as principais técnicas utilizadas com intuito de identificar as alterações
estruturais no primeiro estágio de degradação são: gravimetria, calorimetria exploratória
diferencial por temperatura (DSC), termogravimétrica (TG) e Espectroscopia na Região
do Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR).
A presente proposta enfatiza a necessidade do desenvolvimento de plásticos
oxobiodegradáveis, divulgando polímeros com menor impacto ambiental de maneira a
colaborar para um desenvolvimento sustentável. O objetivo deste trabalho foi fazer um
plástico oxobiodegradável usando resíduos plásticos recicláveis via adição de aditivos
comerciais, e verificar se a adição destes realmente torna o material mais degradável.
MATERIAL E MÉTODOS
O plástico PEAD foi preparado pela empresa Pereira & Eneas LTDA em
Mossoró/RN via adição de um aditivo comercial antes do processo de sopro para a
obtenção do filme plástico, sendo produzidas três amostras (um sem a presença do
aditivo e dois com 2% do aditivo, chamados de A e B). Após a preparação os plásticos
foram levados para o laboratório de analises físico-químicas da UERN e foram
submetidas à degradação termooxidativa na temperatura de 50ºC para verificar
alterações em suas propriedades em função do tempo de termooxidação. Para verificar
se houve degradação se acompanhou com o tempo de oxidação em dias, as variações de
massa (gravimétrica) e termogravimétrica (Tg), e medidas de variação da energia gasta
em transformações do material (DSC), além da observação visual das amostras.
A degradação foi feita numa estufa marca Quimis modelo Q317M-53 e as
analises térmicas (TG/DTA e DSC) foram feitas num TGA 50 e num DSC 50 da
Shimadzu com as medidas de massa sendo efetuadas numa balança semi-analítica
marca AX200 da Shimadzu. Para as analises térmicas, aproximadamente 5 mg de
amostra previamente cortada, foram colocadas nos portas amostras. Para as análises de
TG foi feito o aquecimento das amostras da temperatura ambiente a 700°C em um
cadinho de platina, com razão de aquecimento de 10°C/min sob atmosfera de nitrogênio
em uma vazão de 120 mL/min.
Para as analises de calorimetria diferencial de varredura (DSC) foi usado uma
panelinha alumínio a uma velocidade de aquecimento de 10°C/min da temperatura
ambiente até 600°C, em atmosfera de nitrogênio com a vazão de 25 mL/min.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
As analises visuais mostraram que ocorre uma ligeira alteração da cor azul
inicial para um azul mais branco, ao mesmo tempo se percebe que as amostras se
enovelam e é notada uma cor branca sobre o vidro do becker onde estavam as mesmas.
Essas mudanças indicam que ocorrem alterações na estrutura do material que causam as
alterações observadas.
As medidas gravimétricas, no entanto, não detectaram nenhuma mudança
significativa de massa até a segunda casa decimal, mesmo após 11 dias de
envelhecimento como mostra a figura1, para os três materiais utilizados. Estes
resultados são coerentes com a literatura que dizem que o material nessa fase da
degradação (primeiro estágio) sofre apenas quebra de cadeias com a conseqüente
diminuição da massa molar, mas nenhuma biodegradação do material ocorre. (Mazurl,
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et al. 2009) A princípio, a análise termogravimétrica é útil para se verificar a
temperatura em que ocorre a degradação do material, com misturas de materiais
mostrando diferentes temperaturas de degradação e materiais diferentes degradando em
temperaturas diferentes.
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Figura1- Perda da massa das amostras em função do tempo de envelhecimento a 50 ºC.
As figuras 2 e 3 mostram os termogramas de DSC e de DTG das amostras sem
envelhecimento e indicam que os materiais iniciais apresentam diferenças significativas
em função do aditivo adicionado. Este provoca um deslocamento da temperatura de
fusão para temperaturas maiores, indicando que a fusão do material é mais difícil com a
presença do aditivo, sendo que na amostra A o aditivo foi mais eficiente neste sentido.
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Figura 2- termogramas de DSC para
as amostras virgens e com os
aditivos A e B

Figura 3- Termogramas de DTG para as
amostras virgens e com aditivos A e B.

Comportamento semelhante ao de fusão é observado no processo de degradação
das amostras, só que neste caso ocorre comportamentos contrários com o aditivo na
amostra b, facilitando ligeiramente a degradação (posição do pico e corrida para valores
menores) e o aditivo na amostra A, dificultando ligeiramente a degradação da amostra
(correndo o pico para valores ligeiramente maiores). Estes comportamentos podem estar
ligados a forma como o aditivo está disperso na amostra e como o mesmo interage com
a mesma em função dessa dispersão.
A figura 4 mostra termogramas de TG da amostra sem aditivo envelhecida a 50
ºC durante 0, 6, 7 e11 dias. Percebe-se que ocorre um corrimento do pico de degradação
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inicialmente para temperaturas maiores (6, e 7 dias) e depois para temperaturas menores
(11 dias) em relação a amostra sem envelhecimento.
Amostra virgem

TG (Perda de Massa %)

100
80
60
40
20
0

Sem degradaçao
6 dias
7 dias
11 dias

100

200

300

400

500

600

Temperatura (°C)

Figura 4: Termogramas de TG para a amostra sem aditivos sem envelhecimento e
envelhecida a 50 °C durante 6 , 7 e 11 dias.
O deslocamento inicial para temperaturas maiores pode estar relacionado a um
aumento da massa molar do plástico por rompimento de duplas ligações que em seguida
se religam formando moleculares maiores que dificultam a degradação. Já o corrimento
para temperaturas menores pode estar relacionado ao rompimento subseqüente dessas
moléculas, ou seja, degradação do polímero em moléculas de menor massa molar, sem
no entanto, causar perda significativa de material como mostrado na figura 1. Este
comportamento tem sido encontrado em outros materiais com cadeias carbônicas como,
por exemplo, em ácidos graxos e ésteres metílicos (biodiesel). (Pinto et al 2012). Este
comportamento se repete nas amostras com aditivos.
Uma Analise mais detalhada usando a DTG para facilitar a visualização do
fenômeno mostra que o envelhecimento provoca também o aparecimento de materiais
de diferentes massas molares que se degradam em temperaturas diferentes da do
material inicial, o que é facilitado pela presença do aditivo. A figura 5 exemplifica este
fato para 6 e 7 dias de envelhecimento. Na curva de 7 dias pode-se ver claramente que a
presença do aditivo diminui significativamente a temperatura de inicio da
degradação(Tonset) nos materiais aditivados como mostrado na tabela 1 e para o caso do
aditivo A, diminui também a temperatura do máximo do pico (Tmax).
Essas alterações são acompanhadas pela diminuição da intensidade dos picos nas
amostras aditivadas e pelo aparecimento de novos picos e/ou ombros em temperaturas
menores que a do pico máximo, bem como do corrimento para temperaturas menores do
pequeno pico em temperaturas acima da do pico máximo nas amostras aditivadas.
Resultados semelhantes tem sidos encontrados por outros autores com alguns
relacionando os mesmos com aumento de degradação e outros não encontrando
nenhuma relação neste sentido. Devemos ressaltar que a degradação depende das
condições experimentais e que estes experimentos foram feitos em condições diferentes.
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Tabela 1- Temperatura de início e de máximo de degradação para as amostras
envelhecidas por 7 dias a 50 C.
T onset

T max

Virgem

352,1

476,4

A

305,0

465,9

B

398,4

476,4

0,002

0,002

0,000

0,000

-0,002

-0,002
DTG (mg/seg)

DTG (mg/seg)

Amostras

-0,004
-0,006
-0,008
-0,010

Apos 7 dias de degradaçao
virgem
2%A
2%B

-0,004
-0,006
-0,008

Apos 6 dias de degradaçao
virgem
2%A
2%B

-0,010

-0,012
100

200

300

400

500

600

100

700

200

300

400

500

600

700

Temperatura (°C)

Temperatura (°C)

Figura 5- Curvas termogravimétricas após envelhecimento térmico por 6 e 7 dias.
Isso pode ser bem visto na figura 6 que mostra a evolução deste fenômeno em
função do tempo de envelhecimento para 11 dias de tratamento térmico na amostra
virgem.
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CONCLUSÕES
Com base nos resultados obtidos pode-se concluir que:
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1- Existem indícios visuais de alteração do material observado no seu
embranquecimento, enrolamento e adesão de parte do polímero ao vidro do suporte
onde o mesmo foi envelhecido.
2- As analises gravimétricas não indicam perda de material como era esperado já
que estamos estudando o primeiro estágio de degradação.
3- As analises térmicas indicam que ocorre degradação do material, que se subdivide
em moléculas de menor massa molecular e também que estas moléculas podem reagir
com outras moléculas formando moléculas de maior massa molar.
4- O uso do aditivo favorece a degradação do material nas condições estudadas.
5- A forma de incorporação do aditivo causa alterações e modifica a eficiência do
mesmo em facilitar o primeiro estágio de degradação.
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EFEITOS ÓPTICOS EM CRISTAIS NATURAIS DEVIDO A FÔNONS E MAGNONS NO
INFRAVERMELHO DISTANTE
R. Macêdo1, T. Dumelow2
RESUMO: Neste trabalho estudamos as propriedades de alguns materiais adequados para obtenção de efeitos ópticos
devido à interação da radiação infravermelha com a matéria, em especial, estudamos materiais que exibam refração
negativa. Investigamos alguns cristais naturais uniaxiais magnéticos (MnF2) quando a resposta é devido aos magnons,
em e não magnéticos (MgF2) quando a ressonância é devido aos fônons. Com isso mostramos que cristais naturais
uniaxiais são uma excelente fonte de estudos relacionados efeitos ópticos devido aos fônons e magnons no
infravermelho distante.
PALAVRAS-CHAVE:Fônons; Infravermelho distante; Magnons; Refração Negativa.

INTRODUÇÃO
O fenômeno da refração negativa pode ser imaginado como o efeito invertido da refração
convencional que ocorre em materiais de índice positivo. Enquanto na refração positiva o raio
refratado desvia sua direção aproximando-se ou afastando-se da normal à interface dependendo do
índice de refração do meio, a refração negativa desvia o raio incidente de forma que fiquem ambos
os raios incidente e refratado do mesmo lado da normal (Rodrigues da Silva 2010). Com isso alguns
autores como Litchinitser fazem revisões sobre as características peculiares e aplicações da refração
negativa mostrando que os recentes avanços na fabricação de nanomaterias levaram à demonstração
de uma nova classe de materiais ópticos, que são estruturas artificialmente manipuladas que exibem
propriedades eletromagnéticas inatingíveis na natureza. Um dos exemplos mais fascinantes de tais
estruturas são os metamaterias que exibem um índice de refração negativo. O surgimento dessa
nova classe de materiais ópticos abre fundamentalmente um novo regime de estudos relacionados à
interação da radiação com a matéria e apresenta oportunidades únicas para manipular a luz
(Maimistov at al 2008). Esses metamateriais são materiais manipulados artificialmente para
exibirem, permissividade elétrica e permeabilidade magnética menores que zero simultaneamente,
com isso o índice de refração será negativo automaticamente.
A permissividade elétrica ε e permeabilidade magnética µ são as características
fundamentais que determinam a propagação de uma onda eletromagnética em determinado meio
(Veselago 1968). Se considerarmos que o índice de n = εµ refração como sendo precisamos
que obrigatoriamente ambos parâmetros sejam menores que zero para que haja propagação da luz
no meio, com velocidade de fase e velocidade de grupo opostas, resultando em refração negativa.
Porém, materiais naturais não exibem ε < 0 e µ < 0 simultaneamente, e por este motivo, tem-se
trabalhado intensamente em materiais artificiais que exibam essas propriedades, os chamados
metamateriais, estudados largamente nos trabalho de Pendry a partir dos anos 2000 (Pendry 2000).
Porém, as coisas não funcionam exatamente como tratado por esses autores. Na natureza,
quando uma onda eletromagnética propaga-se em um cristal, os campos elétrico e magnético
associados com essa onda excitam os graus de liberdade do meio. Em uma rede cristalina não
magnética exposta a radiação infravermelha o campo elétrico pode causar excitações nessa rede
gerando modos vibracionais, esses modos são uma sequência de deslocamentos atômicos
sistemáticos e repetitivos, o que chamamos de fônons ópticos. Analogamente, as ondas de spin em
uma rede cristalina magnética são excitadas pelo campo magnético da radiação. Como
consequência, a função dielétrica e a susceptibilidade magnética do meio são complicadas funções
dos parâmetros físicos envolvidos, e a velocidade de fase da onda diferente de seu valor no vácuo.
1
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Se considerarmos um cristal ou magnético ou dielétrico, mas uniaxial, teremos três funções para
descrever a função dielétrica ou a susceptibilidade magnética nas três principais direções, x, y, e z,
onde duas serão iguais e uma diferente. Se neste caso em alguma região do infravermelho essas
componentes principais tiverem sinais opostos e a direção diferente possuir sinal negativo teremos
que o raio incidente será refratado negativamente (Rodrigues da Silva et al 2010).
Neste trabalho mostraremos que a condição para refração negativa em cristais naturais é
satisfeita, e que o fenômeno ocorre com grande eficiência, quantitativamente com melhores índices
de transmissão do que sistemas anteriormente estudados, também que a refração negativa ocorre
devido a fônons em cristais de MgF2. Neste sistema observamos ainda que nas condições adequadas
sua resolução vai muito além do limite de difração convencional. Mostramos ainda que esse mesmo
fenômeno ocorre em materiais antiferromagnéticos devido aos mágnons, neste caso apresentamos
as simulações para o fluoreto de manganês MnF2, onde ainda mostramos que as regiões de
ocorrência da refração negativa podem ser sintonizáveis fazendo uso de um campo magnético
externo.
O estudo desse fenômeno carrega consigo algumas implicações muito peculiares, como por
exemplo, no caso da refração negativa ainda nos trabalhos de Veselago, mostrou-se teoricamente a
ideia de uma lente plana baseada nesse material hipotético. Com o aumento das propostas
experimentais pelos engenheiros de metamaterias, Pendry mostra em seus trabalhos que essas lentes
podem aumentar a capacidade de resolução das imagens, formando imagens perfeitas, diferente do
que se conhece com a refração convencional, formando imagens que vão muito além do tradicional
limite de difração. Além disso, ainda vem sendo demostrado nos últimos anos um numero potencial
de aplicações para materiais que exibam refração negativa como, incluindo litografia em
nanoescalar, imagiologia biológica, memória óptica e nanocomponentes ópticos e até mesmo a
possibilidade de controlar o grau de visibilidade de um objeto (A. I. Maimistov at al 2008).
Recentemente, tem-se intensificado alguns estudos que propõe efeitos de blindagem de objetos em
relação a luz quase perfeita, ou como costuma-se dizer comumente efeito de "invisibilidade"
baseado em sistemas que refratam negativamente.
MATERIAIS E METODOS
o

Refração negativa em dielétricos

Figura 1: (a) Geometria considerada neste caso, onde ilustramos as direções de deslocamento do Vetor de Poynting para
um único raio incidente. (b) Perfil dos campos na propagação de frentes de onda passando por uma dielétrico com εxx =
1 e εzz = -1.
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Aqui vamos considerar o uso da resposta dos fônons em um cristal uniaxial, a fim de obter
refração negativa no infravermelho distante. Consideramos o caso de um feixe de onda
eletromagnética na polarização p incidente do ar em meio magnético uniaxial, com unieixo normal
à superfície como mostrado na figura 1 (a). De particular interesse temos a situação onde εxx > 0, εzz
< 0, onde εxx e εzz são os principais componentes da função dielétrica calculadas usando a equação:

ε uu = ε ∞ ,u + ∑

ω

n

2
0 n ,u

ρ n ,u ω 0 n ,u
− ω 2 − iωγ n ,u

(I)

Onde u representa x, y ou z. Temos também ε∞,u que representa constante dielétrica em altas
a
frequência, γ
representa
os
parâmetros
de
frequências,
e
ω representa
amortecimento, ω0n,u representa as frequências dos fônons transversais e ρn,u representa a
intensidade das ressonâncias. Na aproximação da absorção zero, colocamos γ = 0. Assim, se as
frequências dos fônons são diferentes nas direções x e z a condição εxx > 0, εzz < 0 pode ser
satisfeita em determinadas frequências próximas das ressonâncias dos fônons.
O ângulo de refração θ2 é determinado pela direção do fluxo de energia, e é expresso em
função do vetor de Poynting <S2>, no meio uniaxial. θ2 é dado por:
S
Re(k x ε xx )
tan θ 2 = x =
(II)
Re(k 2 z ε zz )
Sz
Onde kx e k2z são componentes do vetor de onda. A equação (I) é usada com a equação (II)
para calcular o ângulo de refração em cristais anisotrópicos, o ângulo sendo negativo quando εxx >
0, εzz < 0, na forma como mostramos na parte (b) da figura 1.
o

Refração negativa em cristais magnéticos

Para o sistema aqui estudado, temos que no limite de grandes comprimentos de onda, e na
ausência de qualquer campo externo, a freqüência de ressonância é dada por:
(III)
2
ω r = γ 2 B A BE + B A

(

)

Onde BA é o campo de ansotropia, BE é o campo de troca e γ é a razão giromagnética. O
tensor da permeabilidade µ é representado por uma matriz diagonal. Estamos considerando a
situação em que para uma certa frequência ω, mxx = 1 e os outros dois componentes da
permeabilidade µyy e µzz são dadas por:
2µ γ 2 B M
µ yy = µ zz = 1 + 2 0 2 A S
(IV)
ω r − ω + i ωΓ
Onde MS é a magnetização da superrede e Γ é o parâmetro de amortecimento.
Consideramos neste caso a geometria mostrada na Fig 1. Onde a radiação na polarização-s
incide sobre uma superfícia atiferromagnética com unieixo ao longo de x, onde k é o vetor de onda.
Sabendo que a direção do vetor de Poynting 〈S2〉 é quem define o ângulo de refração da
radiação no meio anisotrópico e que esse vetor de Poynting é a representação do fluxo de energia,
que podemos escrever em notação complexa como S=E×H*, e tem valor médio temporal 〈S2〉
=1/2Re(S). Com isso podemos escrever o ângulo de refração q2 como
tan θ 2 =

S2 x
S2 z

=

Re(k x / µ zz )
Re(k 2 x / µ xx )
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
o Resultados para refração negativa em cristais de MgF2
Na figura 2(a) mostramos os resultados das simulações para a parte real do tensor dielétricos de
cristais de fluoreto de magnésio (MgF2) em uma faixa de frequência que vai de 200 até 350 cm-1.
Os cálculos mostram claramente que existem várias combinações dos sinais dos componentes da
parte real do tensor dielétrico. Isto sugere que refração negativa pode ser possível em uma faixa de
frequência que vai de aproximadamente 250 até 300 cm-1 já que a condição para a refração negativa
εxx > 0 e εzz<0 é satisfeita nesta região.
Na parte (b) da figura 2, mostramos os valores de do ângulo de refração para deferentes
ângulos de incidência. E percebemos que nas regiões onde esperamos refração negativa a partir da
função dielétrica teremos realmente um ângulo negativo para o deslocamento do vetor de Poityng
no interior deste cristal. A fim de quantificar a eficiência do MgF2 quando se fala em ângulos
negativos para a refração calculamos os valores para o “`Figure of Merit (FOM)” (fig. (c)). Este
parâmetro é muitas vezes usado para caracterizar materiais que exibem refração negativa, é
tradicionalmente definido como |Re(n)|/Im(n) onde n representa o índice de refração do material
(Vladimir M. Shalaev 2007).

Figura 2: Resultados para os cálculos (a) do tensor da função dielétrica, (b) ângulo de refração, (c) FOM para um cristal
de MgF2 com unieixo ao longo de x com radiação na polarização-p. E em (d) deslocamento de um raio pelo interior de
um cristal de MgF2 em uma frequência de aproximadamente 270 cm-1.

No caso em que estudamos, Hoffman et al propõe uma nova interpretação para este
parâmetro (Hoffman et al 2007). como sendo Re(k2z)/Im(k2z). Assim fica evidente que nas regiões
onde o ângulo de refração torna-se negativo no MgF2 o valor do FOM é considerável quando
comparado com outras estruturas usadas para exibirem refração negativa.
Com isso, o “Figure of Merit” é usado para caracterizar materiais que apresentem refração
negativa, indicando se o mesmo funciona como um bom dispositivo a partir deste fenômeno e é
notório que nas regiões desejadas os cristais de MnF2 submetido a diversos ângulos de incidência é
um candidato com características promissoras para esses estudos, tanto quando outros sistemas
artificiais.
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A partir dos resultados obtidos, simulamos o perfil do campo magnético (fig. 2(d)) devido a
propagação da radiação como um feixe gaussiano de radiação infravermelha polarizada-p com 100
mm de largura, e sua transmissão através da amostra cristalina de 100µm, com ângulo de incidência
de 30º.
Com essas simulações podemos observar claramente como a radiação se desloca dentro da
nossa amostra e vemos ainda que na região onde a condição é satisfeita existe transmissão
suficiente para que o fenômeno seja satisfatório e tenha diversas aplicabilidades.

Figura 3: Simulação para o perfil das intensidades em um sistema de duas fendas, com tamanho a e separação d,
calculadas na frequência do fônon transversal. Do lado esquerdo temos uma amostra de MgF2de 25µm com a=5 µm e
d=10 µm, e do lado direito temos uma amostra do mesmo cristal com 50 µm, $a=2.5 µm e d=10 µm.

Na figura 3, mostramos como funciona um sistema com fonte na forma de duas fendas, sob
a superfície do cristal de MgF2, sistemas como este são estudados com intuito de entender como
funcionariam lentes de determinados materiais, já que para que a imagem se forme perfeitamente é
necessário que todos as ondas cheguem até o detector com a mesma fase. No caso de cristais
naturais como MgF2, isso só é possível na frequência do fônon transversal quando polarizado
perpendicular a superfície (Estevam da Silva et al 2012).
No lado direito da figura 3, vemos que a propagação na amostra é considerável, quando
dobramos a espessura da amostra (lado direito) e diminuímos mantemos a separação entre as
fendas, mas usamos o tamanho pela metade do caso anterior vemos que ainda existe propagação e
transmissão de radiação qualitativamente maior do que sistemas como esse anteriormente por nós
estudados (Estevam da Silva et al 2012).. Isso mostra que as imagens formadas no final da amostra
são formadas com resolução melhor que o limite de difração, neste caso a separação das imagens é
é um quarto do comprimento de onda.
o Resultados para refração negativa em antiferromagnéticos (MnF2)
Como já foi discutido anteriormente, a condição para que haja refração negativa em cristais
magnéticos devido a resposta das ondas de spins (mágnons) é necessário que as principais
componentes do tensor de permeabilidade magnética desse cristal possuam sinais opostos. Sendo
assim mostramos aqui alguns resultados para refração negativa em cristais de MnF2
(Antiferromagneto) neste caso mostramos inicialmente o comportamento da permeabilidade
magnética.
Vemos claramente que na região que vai de aproximadamente 8,94 cm-1 até 9,0 cm-1 a
componente µzz do tensor de permeabilidade magnética possui sinal negativo, o que é do nosso
interesse já que neste caso a componente µxx possui valor constante igual a 1. Na parte (a) da figura
4 vemos a permeabilidade magnética sem efeitos do amortecimento, o que mostra claramente que a
partir da ressonância existe uma grande região até que a componente µzz volte a ser positiva, vemos
ainda na parte (b) que quando consideramos os efeitos do amortecimento a permeabilidade passa a
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ter valor complexo, o que determina a parte imaginaria deste tensor, essa parte da função é quem
designa quanto de absorção este cristal terá, e como vemos os efeitos são muito pequenos já que o
pico não é largo.

Figura 4: Simulação do tensor de permeabilidade magnética em função do comprimento de onda para cristais de MnF2
na polarização s e com unieixo ao longo de x.(a) Desprezando os efeitos do amortecimento (b) considerando efeitos do
amortecimento.

Observando agora a figura 5(a) vemos o ângulo de refração que novamente confirma que a refração
negativa ocorrerá conforme previsto, sofrendo alterações significantes do ângulo de incidência da
radiação.
Sabemos que para que qualquer raio que se desloca no interior de uma material ter um índice de
transmissão satisfatório, é necessário que além do seu coeficiente de absorção ser baixo, o índice de
radiação refletido também precisa ser pequeno. Em virtude disto simulamos o indice de reflexão em
função do comprimento de onda em cristais de MnF2, e vemos claramente que na região estuda
Figura 6(b) há um baixo índice de radiação refletida o que é de grande interesse para nós, já que
para aplicações deste fenômeno necessitamos do máximo de radiação transmitida possível.

Figura 6: Resultados para as simulações do (a) ângulo de refração, (b) refletividade (c) transmissão total (d) trasmissão
do raio mais intenso, em função do número de onda em cristais de MnF2 com unieixo ao longo de x, e na polarização-s.
Todos os resultados sofrem variação de acordo com o ângulo de incidência 20°(vermelho), 40° (verde) e 60° (azul).

Em seguida na Figura 6 parte (c), mostramos o índice de radiação que é transmitida pelo nosso
cristal. Aqui vemos algumas oscilações na transmissão, isso se dá devido as reflexões internas ao
dos feixes que se propagam no interior da amostra, que também são consideradas neste cálculo. Já
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na parte (d) desta mesma figura vemos linhas mais suaves devido ao fato de termos considerado
neste caso apenas o feixe principal, primeiro a ser transmitido da amostra. Queremos focar aqui
também que a espessura da amostra não tem influência tão grande sobre os efeitos ópticos da
transmissão neste caso, o único fator que muda consideravelmente nossos resultados, é o ângulo de
incidência, por isso a variação com o mesmo nos resultados.

o Usando Campos Magnéticos Externos para Sintonizar Refração Negativa no MnF2
Quando materiais magnéticos são submetidos a campos magnéticos externos sofrem um
alinhamento ou desalinhamento dos spins dependendo da sua característica inicial. No caso em que
estamos estudando, devido a esse efeito de aplicação de campos magnéticos externos, a frequência
de excitação dos spins (magnons) sofre os efeitos do campo, tendo um deslocamento. Na presença
de campo magnético externo, o antiferromagneto é giromagnético, tendo componentes do tensor de
permeabilidade fora do eixo, ou seja a forma de matriz identidade é perdida devido aos efeitos do
campo magnético externo sobre a direção dos spins na rede.
Se um campo magnético externo B é aplicado ao longo da direção y, as rotações magnéticos
serão inclinadas para este campo. O principal efeito disso é um aumento na frequência de
ressonância do magnon. Como mostramos na fig. 7 (c), a qual mostra Re(µzz) em um campo externo
de B = 1,73 T. Deve notar-se que µxx é também ligeiramente afetada, e logo terá componentes fora
da diagonal da matriz, e mesma deixará de ser identidade como já mencionados. A equação 4 da
permeabilidade agora deve ser devidamente modificado. Uma importante implicação do efeito
descrito é que, para uma dada frequência, o ângulo de refração é sintonizável. Nós tomamos o
exemplo de ω=8,98cm-1. Nesta frequência, Re(µzz) é negativo na ausência de um campo externo, e
índice de refração negativo deve ter lugar. À medida que o campo B é aumentado, as características
da permeabilidade são transferidas para frequências mais elevadas, levando a uma diminuição na
amplitude (negativa) de θ2. No caso do campo de B = 1,73 T representado na figura, a mudança é
suficiente para alterar o sinal de θ.
Observando a fig. 7(b), vemos a simulação de um feixe gaussiano incidente sobre uma
amostra de MnF2 nas configurações consideradas. Confirma-se que refração negativa, do tipo
representado na parte (a) da figura anterior ocorre na ausência do campo externo, mas com um
campo externo B = 1,73 T voltamos a observar refração positivo convencional Fig. 7(d).

Figura 7:Resultados para as simulações do (a) permeabilidade magnética com B=0, (c) permeabilidade com B=1.73 T,
em função do número de onda para uma amostra de MnF2 com unieixo ao longo de x e na polarização-s. Simulação de
(b) um raio se propaga numa amostra de MnF$_2$ a uma frequência ω = 8.98 cm-1 com B=0 e (d) um raio se
propagando na mesma amostra com mesma frequência e B=1.73 T.
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CONCLUSÃO
Cristais naturais uniaxiais sem muitas complicações referentes à presença de substrato são
uma boa fonte de estudos para refração negativa. Mostramos que, no MgF2 a condição para refração
negativa para todos os ângulos de incidência εxx > 0 e εzz < 0 é satisfeita. No caso do quartzo fica
evidente teórico e experimentalmente que esse sistema experimental tem grande potencial
quantitativo referente a transmissão, outrora não tão favorável em outros sistemas estudados
(Hoffman et al 2007). O MgF2 vem se mostrando uma ótima fonte de estudos teóricos, já que o
mesmo exibe efeitos , no que diz respeito ao limite de difração na frequência do fônon transversal
polarizado normal a superfície vai muito além do que o limite de difração convencional e ainda
melhor que os sistemas estudados com quartzo (Estevam da Silva et al 2012).
Estudamos ainda o caso onde a resposta é magnética, e o efeito se dá devido aos magnons.
Aqui estudamos um antiferromagneto (MnF2), onde a condição µxx > 0 e µzz < 0 é satisfeitas na
região de baixas frequências do infravermelho (terahertz), destacamos ainda que neste cristal é
possível sintonizar a frequência de refração negativa usando um campo magnético externo
funcionando como um ``botão de liga e desliga'' da refração negativa neste sistema.
Com isso, mostramos que cristais naturais uniaxiais são uma excelente fonte de estudos para
efeitos ópticos devido a interação da radiação infravermelha com os mesmo.
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ESTRUTURAÇÃO E EXTRAÇÃO DE CONHECIMENTO ATRAVÉS DE
TECNOLOGIAS SEMÂNTICAS: UM ESTUDO DE CASO NO DOMÍNIO DA
AGRICULTURA DO SEMI-ÁRIDO

Marianna Angélica de Araújo¹; Claudia M. F. A. Ribeiro²;Camila de Araújo Sena3

RESUMO: Este projeto de pesquisa teve como objetivo principal a concepção de um modelo de
anotação semântica para estruturação de uma base de conhecimento e o desenvolvimento de uma
ferramenta Web para extração e análise integrada de informações. Ontologias de domínio e regras
de inferência serviram como base para os principais objetivos propostos. Como estratégia de
validação, ampliação dos impactos resultantes e como estudo de caso foi utilizada uma pesquisa
realizada em nível de doutorado, desenvolvida no âmbito do programa de pós-graduação em
Fitotecnia da UFERSA, instituição parceira da UERN no programa de mestrado em Ciência da
Computação. Este projeto está associado a um projeto da pós-graduação em Ciência da
Computação.
PALAVRAS-CHAVES: Interoperabilidade Semântica, Ontologias, Regras de Inferência, Web
Semântica.
INTRODUÇÃO
O aumento crescente da quantidade de dados e mais recentemente de serviços disponíveis e
acessados facilmente na Web tem desafiado pesquisadores a estabelecerem novas maneiras para
obtenção, seleção e análise de dados. Além disso, tem se tornado explícito o quão ineficiente os
métodos de pesquisa estão lidando com o alto volume de dados [Antoniou & Van, 2004]. Ainda
neste cenário, aos dados colhidos em experimentos individualizados, podem somar-se aos dados de
outros experimentos em áreas correlatas possibilitando a análise integrada de informações
multivariadas.
No contexto da agricultura o cenário não é diferente. A perspectiva do desenvolvimento
sustentável tem despertado o interesse de pesquisadores em analisar de uma forma integrada
informações referentes a culturas, bem como suas relações com o clima e solo, impactos de
natureza ambiental, social e até mesmo econômica. Contudo a integração entre estes dados não vem
a ser um desafio trivial, pois mesmo no âmbito de uma única instituição as comunidades de
pesquisadores costumam adotar seu próprio vocabulário e formas específicas na estruturação e
análise de seus dados. Além disso, com o aumento da informatização das instituições potencializouse o surgimento de base de dados com registros que podem facilmente chegar a milhões de dados
armazenados.
Esta problemática tem motivado a busca de soluções mais eficientes para estruturação e
recuperação de informações. No entanto, garantir um formato único de descrição de dados não é
suficiente, pois um ponto importante a destacar é que a essência desta problemática constitui-se da
¹Discente do curso de ciência da computação, Campus de Natal, UERN. E-mail: marianna.angelica@gmail.com
²Doutora em Ciência da Computação, professora do Departamento de computação, Campus de Natal, UERN. E-mail:
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natureza sintática da descrição das linguagens utilizadas para anotação dos dados dispostos no
ambiente de pesquisa chamado Web [Bernes-Lee & Hendler, 2001].
É neste contexto que se insere este projeto de pesquisa, cujo principal objetivo é conceber e
validar um modelo de anotação semântica para a estruturação de uma base de conhecimento e para
a extração e análise automatizada de informações inter-relacionadas, aplicado ao domínio da
agricultura no semi-árido. Embora no domínio agrícola existam vocabulários bem estabelecidos e
controlados, além da generalidade de tais recursos, para que a interoperabilidade seja efetiva na
Web é necessário estender abordagens tradicionais de propriedades específicas para técnicas
melhores adaptadas a Web [Bernes-Lee & Hendler, 2001], como as ontologias [GOMEZ-PEREZ;
et al, 2004]. No contexto desta pesquisa, visando ampliar a aplicabilidade dos resultados pretendese utilizar como estudo de caso os resultados reais de uma pesquisa desenvolvida em nível de
doutoramento, intitulada BICULTIVO DE ALFACE E RÚCULA CONSORCIADAS COM
CENOURA EM FAIXAS [Porto, 2008], realizada no âmbito do Programa de Pós-Graduação em
Fitotecnia, da UFERSA, instituição parceira da UERN no programa de pós-graduação em Ciência
da Computação.
MATERIAIS E MÉTODOS
Inicialmente foi realizado o levantamento bibliográfico e revisão sistemática sobre
desenvolvimento de aplicações semânticas, metodologias para construção de ontologias, bem como
pesquisa de ferramentas para construção das ontologias.
Após esta etapa o desenvolvimento do projeto deu-se por meio da investigação sobre o
domínio específico do estudo de caso, BICULTIVO DE ALFACE E RÚCULA CONSORCIADAS
COM CENOURA EM FAIXAS [Porto, 2008].
As próximas fases foram dedicadas a compreender com profundidade as especificidades e
tecnologias da Web Semântica. Ainda foi realizado um levantamento dos requisitos funcionais e
não funcionais para o desenvolvimento de uma ferramenta para automatização da extração e análise
integrada de informações.
No decorrer do projeto definimos conceitualmente um modelo extensível para anotação
semântica que possibilitasse a adição de significado aos dados em diferentes domínios. Em seguida
demos início a fase de desenvolvimento, sendo realizada a construção de ontologias em OWL
[OWL, 2012] e definição de regras de inferência em SWRL [SWRL, 2012]. Para construção das
ontologias foi utilizado a ferramenta Protegé [PROTEGÉ 2012].
Após construção das ontologias foi dedicado ao desenvolvimento da ferramenta Web
juntamente com o aluno de mestrado ao qual o projeto está vinculado. Esta ferramenta teve como
proposta a extração e análise integrada de dados, baseado no modelo de anotação semântica, através
do framework Jena [JENA, 2012] e do raciocinador Pellet [PELLET, 2012].
Finalizando as atividades do projeto foi realizada a validação da ontologia juntamente com o
co-orientador do projeto.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com o objetivo de tornar as buscas na web mais automatizadas e inteligentes surgiu a Web
Semântica. Esta é uma extensão da web atual com o objetivo de melhor estruturar e gerenciar
conteúdos disponibilizados na web. No contexto da agricultura o uso da semântica visa somar dados
colhidos em experimentos individualizados com outros dados de áreas correlatas possibilitando a
análise integrada de informações multivariadas. Dessa forma, a um mesmo dado relacionado à
produtividade no cultivo de uma espécie podem ser adicionadas informações referentes aos aspectos
da própria cultura, às condições climáticas, de perspectivas sociais de ocupação do solo e de renda
individual e familiar.
O estudo de caso da pesquisa foi o Bicultivo de Alface e Rúcula Consorciadas com
Cenouras em Faixas, a partir de um estudo que tinha como seu principal objetivo avaliar o
desempenho produtivo e econômico da combinação da plantação de duas cultivares de alface com
duas cultivares de rúcula, consorciadas com cenoura em bicultivo em faixas. Os documentos desse
estudo prévio, serviu como base para coletar informações relevantes a cerca de características sobre
o cultivo consorciado de culturas, como também para o cruzamento de informações entre essas
culturas, bem como a criação de um cenário propício para extrair informações e conhecimentos do
relacionamento entre as culturas envolvidas.
Como resultado da pesquisa foi realizado um levantamento sobre algumas características
que poderiam ser importantes de hortaliças no que diz respeito ao cultivo consorciado e a rotação de
culturas. Essas informações foram relevantes para a fundamentação de uma ontologia de domínio
para análise integrada. Com a ontologia estruturada, foi possível extrair conhecimento por meio de
uma interface Web para visualizar os resultados. As ontologias e a interface Web foram
desenvolvidos juntamente com o trabalho de pós graduação ao qual este projeto está vinculado.
As figuras que seguem mostram parte desta ontologia construída na ferramenta Protegé
[PROTEGÉ 2012]. A Figura 1 mostra o Datatype Property , a Figura 2 apresenta as Classes da
Ontologia, e por fim a Figura 3 representa Object Properties.

Figura 1. Datatype Property
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Figura 3 - Object Properties

CONCLUSÃO
A proposta da pesquisa em questão teve um significativo alcance social e econômico para a
região, além de trazer desafios na manipulação integrada de informações sobre diferentes culturas,
clima, solo e aspectos econômicos.
Para a Ciência da Computação, a pesquisa apresentou significativos desafios científicos
essencialmente relacionados à interoperabilidade semântica, partindo desde a análise dos domínios
para concepção de ontologias e definição de regras de inferência [SWRL, 2012], integração
semântica de bases de dados heterogêneas, desenvolvimento de aplicação semântica com uso de
motor de inferência e serviços Web semânticos (Semantic Web Services) [STOLLBERG, 2006], até
a validação de técnicas de reconciliação ontológica entre conceitos de ontologias de diferentes
domínios.
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ESTUDO DA ESTABILIDADE TERMOXIDATIVA DE BIODIESEL E ECODIESEIS DE
SEBO BOVINO
Patrick Nunes Farias1, Vasco de Lima Pinto2, Antonio Alex de Lima Silva3, Clarissa Grazianne
Barbosa Fernandes, Anne Gabriella Dias Santos5; Luiz Di Souza6

RESUMO: Sabe-se que a matriz energética mundial está apoiada nos combustíveis fosseis. Em
virtude dessa situação, a sociedade está à procura de novas fontes de energia, que sejam baratas,
renováveis ou menos poluentes e que sejam de boa qualidade. Assim este projeto teve como
objetivo obter o biodiesel do sebo bovino, fazer os ecodieseis na proporção B5 e B10 e analisá-los
com o tempo de estocagem na temperatura ambiente. Para isto as amostras foram analisadas durante
sete meses, sendo medidas as propriedades físico-químicas densidade, tensão superficial,
viscosidade, acidez, ácidos graxos livres, índice de saponificação, ponto de fulgor e combustão e
índice de iodo. Os resultados indicam alteração das propriedades o passar do tempo, mostrando que
o material tem a massa molecular, viscosidade, ponto de fulgor e o ponto de combustão diminuídos
e a densidade, tensão superficial, índice de acidez e o ácidos graxos aumentam durante o período
de armazenamento. Isso ocorre devido à sua degradação que causa a quebra de cadeias, aumenta a
mobilidade e o empacotamento das mesmas, aproximando-as e aumentando a interação
intermolecular e diminuindo as forças secundárias. Conclui-se que a metodologia usada é adequada
ao monitoramento da estabilidade termoxidativa dos materiais e que após sete meses de estocagem,
apesar das alterações constatadas, os ecodieseis e o biodiesel continuaram com as propriedades
analisadas dentro do permitido na legislação, exceto a viscosidade cinemática.
PALAVRAS-CHAVE: biodiesel; ecodiesel; sebo bovino, estabilidade termoxidativa.
INTRODUÇÃO
Com o aparecimento dos biocombustíveis no final do século passado, tendo o biodiesel
como principal estrela, muitas pessoas passaram a achar que se tratava de alguma inovação
tecnológica moderníssima. Nada mais distante da realidade. O próprio Rudolph Christian Carl
Diesel (1858-1913), que criou os motores do chamado ciclo diesel, utilizou em seus experimentos
no ano de 1900, óleos vegetais (como por exemplo, o de amendoim) como combustível. A interrelação entre os derivados de petróleo e os biocombustíveis tem sido intensa, visto que no Brasil, o
álcool etílico é adicionado a gasolina (numa percentagem de 25%), bem como se faz a adição do
biodiesel ao diesel mineral para obter os ecodieseis (FARIAS, 2010).
A geração e uso de energia coloca questões e desafios aos atuais hábitos de vida em
sociedade e evidenciam a necessidade da busca por fontes alternativas de energia, que contemplem
aspectos sociais, econômicos e ambientais, ou seja, que atenda aos critérios da sustentabilidade.
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Nesse cenário, as energias renováveis ganham espaço, em especial as que estão atreladas ao
segmento de transportes, como o etanol e o biodiesel (MARTINS et al 2011).
Como energia de fonte renovável, a utilização do biodiesel apresenta vantagens quando
comparada a outros tipos de combustíveis, tais como gasolina e óleo diesel. Sua toxicidade é
reduzida, pois é livre de enxofre e de compostos aromáticos, apresenta teores médios de oxigênio
favorecendo uma combustão mais completa, possui maior pondo de fulgor o que torna mais seguro
o seu armazenamento e sua queima libera menor quantidade de HC, CO e CO2 diminuindo a
emissão de gases do efeito estufa (FARIAS, 2010).
Este biocombustível pode ser produzido a partir de diferentes óleos vegetais , assim como,
de gordura animal. O Brasil está em posição favorável diante desta realidade, devido sua grande
área territorial com potencial agrícola para produção de leguminosas, bem como, para criação de
animais e consequente produção de sebo.
A produção de biodiesel a partir de sebo bovino teve um grande aumento no ano de 2009,
chegando a aproximadamente 20 % do biodiesel produzido no país (ANP, 2009). Sendo atualmente
no Brasil, a segunda maior matéria – prima utilizada para produção deste biocombustível.
Considerando os problemas de abastecimento que vêm ocorrendo com algumas matérias-primas
vegetais, a gordura animal – principalmente de bovinos – adquiriu significativa importância,
inclusive pelo fato dos projetos industriais poderem estar acoplados a plantas industriais já
existentes no abate de animais. Isto garantiria o abastecimento ao longo do ano, sem maiores
preocupações com a procura e principalmente gastos com transporte em relação à matéria-prima,
podendo gerar economia ao produtor de biodiesel (KRAUSE, 2008). Este material graxo é um
resíduo industrial que pode ser reaproveitado e utilizado para produção de energia, desta forma
despertou-se para o papel estratégico que essa matéria prima dispõe como a questão da
produtividade do óleo (100%), o abastecimento sem concorrência e o preço da sua produção
(ÖNER ;ALTUN 2009). O fator ambiental também merece destaque, pois evita a disposição
inadequada de resíduos animais, que na maioria dos casos não recebem nenhum tipo de tratamento
e acabam chegando aos rios e córregos provocando inúmeros problemas no meio ambiente, como o
processo de eutrofização ( SAKA, 2006; TEIXEIRA et al 2009).
Em função da importância do biodiesel e da regulamentação estabelecida pela resolução N°
7 da ANP, o controle do seu padrão de qualidade torna-se imprescindível para que se tenha um
produto com qualidade assegurada em qualquer situação, garantindo desta forma os direitos dos
consumidores e preservando o meio ambiente. Uma preocupação que vem se tendo é em relação a
estabilidade termoxidativa dos biodieseis produzidos e seu tempo de vida útil ao ser estocado
(ABDERRAHIM et al 2007; SARIN et al 2010). Fato este que ocorre devido as diferença das
propriedades entre o diesel, óleos vegetais e biodieseis e que resultam, principalmente, da diferença
estrutural entre esses grupos de substâncias. O diesel é constituído de hidrocarbonetos com número
médio de carbonos em torno de quatorze. Já os óleos vegetais são compostos por ácidos graxos,
cujas cadeias apresentam números de carbono variando entre dez e dezoito, podendo ser estes
saturados ou insaturados, dependendo do tipo de óleo e ou gordura (STAMATELOS,1997). Desta
forma, as matérias primas utilizadas para produção do biodiesel, são susceptíveis a auto-oxidação e,
consequentemente, este também, sendo até mais propício devido ao seu grupo funcional éster
facilitar a oxidação.
Diante dos problemas postos, e levando-se em consideração a atual adição do biodiesel no
óleo diesel (5%) e as perspectivas de aumento deste percentual a curto prazo, se faz necessário
estudar o comportamento dessas misturas (óleo diesel/biodiesel), com o tempo de estocagem.
Devido o aumento da utilização do sebo bovino para produção de biodiesel, é pertinente estudar
como o biodiesel produzido a partir deste se comporta com o tempo de estocagem. Desta forma este
projeto teve como objetivo analisar a termoxidação de biodiesel e ecodieseis na proporção B5 e
B10 através da analise da variação das propriedades físico-químicas com o tempo de estocagem na
temperatura ambiente.
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MATERIAL E MÉTODOS
O sebo bovino utilizado como matéria prima na produção do biodiesel foi obtido no
abatedouro da cidade de Mossoró-RN. O biodiesel (B100) foi sintetizado usando como condições
reacionais a razão molar de 1:10 de óleo/álcool metílico e 2% de KOH, como catalizador.
Para iniciar o processo de síntese pesou-se em um béquer a quantidade desejada de matéria
prima ainda sólida utilizando uma balança analítica de alta precisão, e a mesmo foi colocada em
uma estufa na temperatura de 100º C até a fusão total do material. Durante este período preparou-se
na temperatura de 50º C a solução alcoólica de KOH utilizando o álcool metílico como solvente, e
posteriormente a mesma foi posta em um sistema reator junto ao sebo já aquecido e na sua forma
líquida (Figura 1a). A mistura é deixada no sistema reacional por um período de 4 horas a
temperatura ambiente e agitação constante. Após isso coloca-se a mistura em descanso em um funil
de decantação por 24 horas para que se possa separar o biodiesel produzido do subproduto desta
reação (glicerina) (Figura 1b).

a)

b)

Figura 1: a) sistema reacional para obtenção de biodiesel de sebo. b) Funil de
decantação para separação do biodiesel da glicerina.
Após a separação do biodiesel do subproduto da reação, o mesmo é lavado com água quente
previamente aquecida a fim de purificá-lo, a lavagem é realizada repetidas vezes até que todo o
catalisador seja retirado. É importante frisar que a neutralização da água residual antes de descartála é de suma importância, visto que a mesma estará com alta concentração de KOH (catalisador)
formando uma solução muito básica. A próxima etapa consiste na secagem do biodiesel, sendo o
mesmo colocado em uma estufa na temperatura de 60º C e deixado neste ambiente por 4 horas que
a água residual evapore. Em seguida foi preparada as misturas do biodiesel com o diesel mineral
nas proporções B5 e B10, onde a letra “B” significa “Biodiesel” e o numero em frente desta,
significa a porcentagem em que esta mistura foi preparada, ou seja, as misturas têm 5 e 10% de
biodiesel respectivamente. Cabe destacar que o diesel usado foi cedido pela Petrobrás e não possuía
nenhum tipo de aditivo.
Após o preparo do material em estudo, tanto as misturas como o biodiesel foram submetidos
a uma bateria de analises físico-química, a citar: água e sedimentos, tensão superficial, densidade,
viscosidade cinemática, índice de acidez, índice de saponificação, ácidos graxos livres, índice de
peróxido, índice de iodo, ponto de fulgor e combustão. A metodologia adotada para realização
destas medidas podem ser encontradas em trabalhos anteriores já realizados pelo grupo (SANTOS
et all 2010.; PINTO et all 2012 e SOUZA et al, 2006).
Todos os reagentes químicos utilizados foram padrões PA e as analises foram feitas,
preferencialmente em triplicata adotando-se a média aritmética como resultado e seguindo as
normas padrões recomendadas.
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As curvas termogravimétricas foram obtidas em equipamento modelo TGA 50 da Shimadzu.
Nas análises foram utilizadas aproximadamente 5 mg de material em cadinho de platina, sendo as
amostras submetidas a aquecimento de uma temperatura de 25 a 600 ºC, com uma razão de
aquecimento de 10 ºC.min-1, sob atmosfera dinâmica de nitrogênio com fluxo de 25 mL.min-1.
As amostras foram armazenadas logo após a primeira bateria de analises, tanto o biodiesel
como o ecodiesel, foram armazenados em recipientes apropriados, todo de aço inoxidável, no
intuito de amenizar o processo de oxidação (Figura 2). O acompanhamento da estabilidade deste
material foi avaliado através de analises mensais durante 4 ou 7 meses, sendo que, a cada mês
foram analisadas as propriedades descritas anteriormente, exceto índice de iodo e saponificação e
os pontos de fulgor e combustão que foram analisadas no inicio e no final.

Figura 2: exemplo de recipiente de aço inoxidável onde foram
armazenados o biodiesel e as misturas B5 e B10.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nos resultados obtidos para as medidas de análise térmica ( figura 1), ao analisar as
medidas de biodiesel em comparação com o sebo bovino, observou-se que a temperatura de
volatilização do biodiesel é inferior ao da gordura, este comportamento já era esperado, visto que a
gordura apresenta compostos maiores e ligações secundárias mais fortes que o biodiesel,
necessitando de uma maior energia para decompor-se. Eles mostram também que houve a
conversão dos triglicerídeos em ésteres metílicos, confirmando que a síntese do biodiesel foi
realizada com sucesso.
Ao analisar o comportamento termogravimétrico do diesel e de todos os ecodieseis , pode-se
perceber que nas misturas, houve um descolamento dos picos para valores maiores, em direção ao
pico dos B100. Isto ocorre, pois são acrescentados no diesel, os ésteres metílicos que possuem peso
moleculares superiores aos hidrocarbonetos constituintes do diesel, necessitando assim de mais
energia para que as misturas se decomponham, o que resulta em temperaturas mais elevadas no
termograma.
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Figura 1: Analise de termogravimétrica das amostras estudadas.
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No tocante as propriedade físico-químicas, foi observado a partir das medidas de água e
sedimentos que tanto o biodiesel, como os ecodieseis estão livres de quaisquer contaminantes
sólidos e água, resultados satisfatórios, visto que a presença de água aumentaria a acidez do
biocombustível, causando a corrosão do motor e a presença de algum sedimento prejudicaria a vida
útil do mesmo. Este resultado também mostra que o processo de purificação do biodiesel foi
eficiente .
Na figura 2, encontra-se os resultados obtidos para densidade, no qual é observado valores
maiores para o biodiesel em relação ao sebo bovino. Isto ocorre pelo fato deste possuir cadeias de
menor tamanho o que facilita o empacotamento de suas moléculas aumentando a densidade, já as
misturas apresentaram valores menores, devido a porcentagem de biodiesel em sua composição ser
menor que a de diesel, prevalecendo desta forma a estrutura do diesel. Analisando o comportamento
destas durante o período de estocagem , observa-se que nos dois primeiros meses não houve
mudança significativa nos valores, sendo estes aumentados nos meses seguintes, isso se dá
provavelmente pela ruptura das ligações durante o processo oxidativo, que gera compostos de
menor massa molecular e assim facilita o empacotamento , aumentando desta forma a densidade.
Nos dois primeiros meses as misturas ficaram fora das normas, porem nas ultimas analises
apresentaram valores dentro da média especificada.

Figura 2: analise de densidade para todas as
amostras com o tempo de estocagem
por um período de 4 meses.

Figura 3 - analise de tensão superficial para
todas as amostras com o tempo de estocagem
por um período de 4 meses

No tocante a medida de tensão superficial (figura 3), o sebo bovino apresentou um valor
superior ao seu respectivo biodiesel , isto ocorre pelo fato de suas moléculas terem sido quebradas
durante o processo de transesterificação diminuindo desta forma a tensão existente entre elas. As
misturas tiveram menor tensão por possuírem menor quantidade de biodiesel e assim prevalecem as
interações existentes no diesel. Não houve uma variação muito significativa para estas analises e as
mesmas deixaram de ser feitas aos 4 meses de pesquisa.
No resultados de ácidos graxos livres (figura 4 ), pode-se perceber que o valor encontrado para o
sebo bovino foi superior ao do seu respectivo biodiesel , o que demonstra que o processo de síntese
e purificação deste foi eficiente. Em relação ao tempo de estocagem o biodiesel com o passar dos
meses teve um aumento bem significativo, sendo isto um indicativo de que as moléculas foram
sofrendo oxidação e formando produtos que aumentem a quantidade de ácidos graxos livres e a
acidez deste biocombustível, como pode ser observado na figura 5. Já para os ecodieseis com
tempo de armazenamento não houve mudanças em relação as essas propriedades, isso pode ser
atribuído a pequena quantidade do biodiesel existente, e mesmo que esta esteja sofrendo a oxidação
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não modifica as características do ecodiesel que tem 90 ou 95 % de diesel que não oxida na mesma
velocidade.

Figura 4- analises de ácidos graxos
livres para todas as amostras com o tempo de
estocagem por um período de 7 meses.

Figura 5 - analises de índice de acidez
para todas as amostras com o tempo de
estocagem por um período de 5 meses.

Para viscosidade cinemática todos os valores, tanto para o biodiesel quanto para as misturas,
ficaram fora do permitido. Pode-se observar no figura 6 que o biodiesel possui valores inferiores ao
sebo bovino, essa diminuição é um fator positivo, uma vez que indica que houve transesterificação.
Essa significativa diminuição se dá pelo fato da cadeia dos ésteres ser menor do que a dos
triglicerídeos. Ao comprar o biodiesel com o diesel, nota-se que o primeiro apresenta valores
superiores ao segundo, o que também é atribuído a composição química, uma vez que os ésteres
possuem massa molecular maior do que a dos hidrocarbonetos presentes no diesel, isto também é
percebido nas misturas, no entanto com o armazenamento não houve mudanças significativas nas
mesmas. Este aumento encontrado nas misturas, gera uma maior lubricidade, diminuindo a
quantidade de lubrificantes a ser adicionado ao diesel.

Figura 6 - analise de viscosidade cinemática
para todas as amostras com o tempo de
estocagem por um período de 7 meses.

Figura 7–analises do ponto de fulgor para todas
as analises com o tempo de estocagem contendo
a primeira e a ultima analise.

Para o ponto de fulgor pode-se observar (figura 7) que o biodiesel teve uma diminuição da
primeira para a ultima analise, isso é um indicativo de que houve quebra das moléculas no decorrer
dos meses o que diminui o tamanho e ou as interações intermoleculares e intramoleculares, assim
necessitando de uma menor quantidade de energia para que aja a liberação de vapores inflamáveis.
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Nos ecodieseis ocorre um aumento no ponto de fulgor no final do período analisado o que
indica que houve a formação de novos compostos que apresentam interações secundárias mais
fortes e difíceis de serem rompidas. As medidas de ponto de combustão também foram realizadas e
ocorreu o mesmo comportamento das encontradas no ponto de fulgor .
As analises de índices de saponificação e iodo indicam que ocorre a quebra das moléculas o
que causa o aumento do índice de saponificação e a diminuição do índice de iodo como mostram as
figuras 8 e 9 para o biodiesel. Na medida de índice de iodo não consegue identificar se houve
alteração nos ecodieseis, provavelmente, devido a pequena quantidade de biodiesel presente nas
misturas, o que dificulta a visualização do ponto de viragem durante as analises.

Figura 8 – analise do índice de saponificação para
todas as analises com o tempo de estocagem
contendo a 1ª e a 7ª analise.

Figura 9 - analise do Índice de Iodo para
todas as analises com o tempo de estocagem
contendo a 1ª e a 7ª analise.

CONCLUSÃO
Os resultados mostram que ocorrem alterações nas propriedades durante a armazenagem.
Os índices de saponificação, acidez e ácidos graxos e a densidade e o ponto de fulgor
aumentam, enquanto o índice de iodo diminui. Estes resultados indicam que ocorrem degradação
das cadeias presentes nos compostos, sendo que essa degradação ocorre, como esperado, nas duplas
ligações presentes nos compostos. Até o período estudado os resultados obtidos estão dentro dos
permitidos pela legislação, exceto a viscosidade que está acima do permitido.
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ESTUDO DA SECAGEM DE FRUTOS TROPICAIS DO NORDESTE

Géssica Gabriela Freire do Rêgo1; Francisca Marta Machado Casado de Araújo2; Isabel Cristina
da Costa Souza3; Antônio Vitor Machado4.

RESUMO: A fruticultura é um dos segmentos mais importantes na agricultura nacional, porém um
grande problema enfrentado pelos fruticultores é a conservação dos frutos maduros. As frutas
tropicais caracterizam-se pelo fato de ser sazonais, com produção restrita a determinadas épocas do
ano, podendo se verificar o aparente fenômeno da super produção, isto é, a quantidade oferecida na
safra é maior do que a quantidade absorvida pelo mercado consumidor. A falta de tecnologias
adequadas para o melhor aproveitamento dos frutos tem contribuído para um alto índice de
desperdício cerca de centenas de toneladas ano. A desidratação de frutas vem sendo objeto de
muitas pesquisas com o propósito de se obter técnicas que proporcionem, além de baixo custo, a
manutenção da qualidade dos produtos desidratados. Neste sentido o presente trabalho objetivou o
estudo da secagem convencional dos frutos tropicais (banana, abacaxi, manga e caju) visando à
obtenção dos frutos desidratados e a sua caracterização físico-química. Após a obtenção das
amostras essas foram submetidas à secagem convencional e posteriormente realizado às analises de
pH, sólidos solúveis, acidez total titulável, e vitamina C no Laboratório de Biologia II da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. De acordo com os resultados obtidos os frutos
desidratados apresentaram teores de nutrientes próximos aos relatados na literatura demonstrando
que a secagem é uma excelente alternativa para a sua conservação, contribuindo assim para redução
das perdas pós-colheita e com a agregação de valor ao produto seco.
PALAVRAS-CHAVE: caracterização físico-química; frutas tropicais; desidratação.
INTRODUÇÃO
O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de frutas, com uma produção que superou
os 46 milhões de toneladas no ano de 2010 (FAO, 2010). O Brasil possui uma terra privilegiada no
que diz respeito à produção de frutas, devido a sua grande área territorial e reúne condições
climáticas favoráveis para a fruticultura. A fruticultura é, hoje, um dos segmentos de maior
importância da agricultura nacional respondendo por mais de 35% da produção agrícola nacional.
A região Nordeste vem se destacando na produção de frutas como o melão, uva,
abacaxi, banana, manga e caju, pois as condições climatológicas são muito mais favoráveis do que
nas regiões sul e sudeste do Brasil (TODAFRUTA, 2010).
O Nordeste possui condições climáticas que propiciam ampla variedade das frutas
tropicais. Atualmente a região Nordeste vem se destacando na produção de frutas como o abacaxi,
manga, caju e banana.
_________________________
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Os frutos tropicais compartilham algumas características que os tornam inconfundíveis,
como uma diversidade de vitaminas, carboidratos e minerais. Além do sabor e odor agradável, elas
também possuem inúmeros componentes bioativos de importância para uma vida saudável
(MACHADO, 2012).
O abacaxi é um fruto de grande aceitação pelo seu aroma e sabor, consumido em todo o
globo terrestre, sendo rico em açúcares, sais minerais e vitaminas (GONÇALVES, 2009); O abacaxi
além de ser uma excelente fonte de vitamina C e sais minerais, também é rico em vitamina A e B1,
sendo também um auxiliar para o processo digestivo devido à presença de celulose e bromelina. A
banana por sua vez é uma fruta de elevado valor nutricional e energético, devido à existência de
amido e açúcares em sua composição, além das vitaminas A e C e sais minerais como potássio,
fósforo, cálcio, sódio, magnésio e outros em menores quantidades (BORGES, 1997); A banana
dentre os frutos tropicais destaca-se, desde os tempos mais remotos, como uma das mais ricas
fontes de alimento energético, sendo ela rica em potássio e magnésio, tornando importante para um
bom desempenho muscular (CHAUCA, 2004). Já a manga apresenta aroma e cor muito agradável,
a qual faz parte do elenco das frutas tropicais de importância econômica não só pela aparência
exótica, mas também por ser uma rica fonte de carotenóides, minerais e carboidratos (BRANDÃO
et al., 2003); a manga é uma das mais importantes frutas tropicais, pois além do aspecto nutricional
ela é apreciada por seu sabor, aroma e coloração característicos e atraentes. O pedúnculo do
cajueiro é consumido não só pelas qualidades gustativas, mas, sobretudo pelo seu elevado teor de
vitamina C (COSTA et al., 1996). O pseudofruto do caju apresenta uma importante fonte de
vitamina C e de nutrientes que participam na formação de colágenos e ácidos biliares, e favorece a
absorção do ferro da dieta e fortalecimento do sistema imunológico LAVINAS (2006). Todas essas
frutas tropicais compartilham a características de ser altamente perecível, e com período póscolheita muito curto principalmente em relação ao transporte a grandes distâncias o que dificulta
sua prática para de exportação e até mesmo para alcançar mercados nacionais mais distantes á sua
região produtora.
Um grande problema enfrentado pelos fruticultores é a conservação dos frutos maduros,
grande parte da colheita é desperdiçada, estimasse uma percentagem de 40% de perdas entre a
colheita no campo até a chegada ao mercado consumidor. Este alto índice de desperdício é
responsável por grandes aumentos de preço das frutas para o consumidor final. Uma das principais
causas de perdas é a deterioração, devido à alta quantidade de água livre presente nos frutos.
Portanto, faz se necessário à utilização de métodos de conservação a fim de que o alimento se torne
estável à deterioração química e microbiana, segundo ALVES et al., (2011. apud MELONI, 2006).
A desidratação de frutas é um mercado promissor e com grande potencial de
crescimento e muito pouco explorado empresarialmente no Brasil (SOUZA, et al., 2007). A
desidratação de alimentos sólidos, como frutas e hortaliças, normalmente significa remoção da
umidade de sólido por evaporação, e tem por objetivo assegurar aconservação das frutas por meio
da redução do seu teor de água. Essa redução deve ser efetuada até um ponto, onde a concentração
de açúcares, ácidos, sais e outros componentes seja suficientemente elevada para reduzir a atividade
de água e inibir, portanto, o desenvolvimento de microrganismos. Deve ainda conferir ao produto
final características sensoriais próprias e preservar ao máximo o seu valor nutricional (MELONI,
2003).
Entre as principais vantagens oferecidas pela secagem de frutas está a concentração dos
nutrientes e o maior tempo de vida de prateleira. Além disso, o sabor permanece quase inalterado
por longo tempo, uma vez que é minimizada a proliferação de microorganismos devido a redução
da atividade de água do produto. A secagem é atualmente empregada não apenas com o objetivo de
conservação dos alimentos, mas também para elaboração de produtos diferenciados, como por
exemplo, as massas, biscoitos, iogurtes, sorvetes entre outros (FIOREZE, 2004).
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As frutas tropicais apresentam características peculiares o abacaxi, a manga, o caju e a
banana, assim como outras frutas, apresentam curto período de comercialização pós-colheita,
consequentemente são necessários estudos e pesquisas sobre a sua desidratação. Desta forma o
presente trabalho objetivou a secagem dos frutos (banana, abacaxi, manga e caju) e a sua
caracterização físico-química. Buscando assim a viabilização da secagem como uma tecnologia
viável para conservação dos frutos tropicais do Nordeste.

MATERIAL E MÉTADOS
A matéria prima utilizada foi o abacaxi, caju, banana e a manga, adquiridos no comércio
de Mossoró-RN. Os frutos foram selecionados de acordo com o grau de maturidade comercial
adequado para o consumo e ausência de danos físicos (injúrias). Em seguida foram levados pra o
laboratório de Biologia II na UERN/ Mossoró. Em seguida, foram sanitizados com água contendo
50 ppm de hipoclorito e cortados em fatias finas sendo dispostos em bandejas para posterior
secagem. A secagem dos frutos foi realizada em estufa de circulação de ar forçado com controle da
temperatura de secagem de 60°C por 24 horas.
Posteriormente os parâmetros físico-químicos dos frutos desidratados foram
determinados conforme as normas e os procedimentos da AOAC (1997): Sólidos solúveis, por
refratometria, utilizando-se refratômetro digital, e os resultados expressos em °Brix; pH, utilizandose pHmetro; acidez total titulável, obtida por titulação com NaOH 0,1N, e expressa em percentagem
de ácido cítrico e ácido málico; vitamina C, determinada a partir da titulação com iodato de potássio
(KIO3), sendo os resultados expressos em mg/100g de fruto. Para cada análise foram realizadas 5
repetições, onde cada parcela era composta por um fruto.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na TABELA 1 abaixo, podemos observar os valores médios dos parâmetros físicoquímicos analisados: sólidos solúveis, pH, ATT, e vitamina C para os frutos (abacaxi, caju, banana
e a manga) desidratados.
Os frutos desidratados apresentaram valores médios de acidez total titulável variáveis
oscilando entre 1,07 para banana á 7,84% para manga. Estes valores estão de acordo com os
relatados por MACHADO (2009), THÉ (2010), CHAUCA, (2004) e LIMA, (2004), os quais
encontraram valores de 0,98, 4,90, 8,1 e 13,66% para os frutos caju, abacaxi, banana e manga
respectivamente. Estes valores apresentam-se característicos para estes tipos de frutas conforme o
grau de maturação dos mesmos, à medida que ocorre o amadurecimento, a concentração de acido
cítrico diminui segundo DANTAS (2010). Conforme ALVES et al. (2011), a medida em que o
processo de secagem avança ocorre à perda de água do fruto com a concentração dos nutrientes para
a mesma massa de fruto seco; este fato ocasiona uma elevação da concentração da acidez para os
submetidos a secagem quando comparados os “in natura”.
Os valores médios de pH encontrados para os frutos secos oscilaram entre 3,29 e 4,90.
Os resultados observados estão próximo aos resultados descritos por FERNANDES (2006), que
constatou valor de pH de 4,96 para banana desidratada; por ALVES et al. (2011) que relatou valor
de pH de 4,23 para o pedúnculo de caju seco, e de 3,14 para manga e por LEMOS (2010) que
verificou um valor de pH de 4,17 no abacaxi desidratado. A acidez encontrada nos frutos secos vai
proporcionar estabilidade ao produto, dificultando assim a proliferação de microrganismos durante
seu armazenamento.
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Tabela 1: Valores médios e desvio padrão da caracterização físico-químicas dos frutos
desidratados.
Determinações

Manga

Abacaxi

Caju

Banana

Acidez Total Titulável
(% de ácido cítrico)

7,84 ± 1,47

4,21 ± 1,06

2,00 ± 0,03

1,07 ± 0,28

Vitamina C (mg/100g)

99,63 ± 8,93

pH

3,29 ± 0,52

4,10 ± 0,89

4,90 ± 0,92

4,52 ± 0,49

Sólidos Solúveis (°Brix)

79,61 ± 3,51

81,30 ± 5,04

72,16 ± 6,01

76,06± 6,02

212,65 ± 7,58 269,02 ± 6,25

96,75 ± 5,46

Os valores médios dos teores de sólidos solúveis (°Brix) para os frutos desidratados
oscilaram entre 72,61 á 81,30 (°Brix). Estes valores aproximam-se aos relatados na literatura por
LEMOS (2010), (CHAUCA, 2004), RAMOS et al., (2008), (LIMA, 2004) e MACHADO (2011),
que em seus experimentos relataram valores médios de 75,95, 78,15, 71,07 e 71,4 (°Brix) para os
frutos secos (caju, abacaxi, banana e manga), respectivamente. Os açúcares solúveis presentes nos
frutos na forma combinada com as antocianinas são responsáveis pela doçura, sabor e a cor atrativa
dos frutos de acordo com GOMES et al., (2002).
Os teores médios de vitamina C (ácido ascórbico) para os frutos desidratados oscilaram
entre 96,75 e 269,02 (mg/100g) de fruto seco, apresentando-se próximos aos relatados por SARZF
(2002), PINHEIRO (2006), ALVES et al., (2011) e MACHADO (2011), os quais relataram valores
oscilando entre 76,57 e 269,02 (mg/100g). Segundo ALDRIGUE et al., (2002), o ácido ascórbico
(vitamina C) tem função muito importante devido a sua ação fortemente redutora. É largamente
empregado como agente antioxidante para estabilizar a cor e o aroma do alimento. Além do
emprego como conservante, o ácido ascórbico é utilizado para o enriquecimento de alimentos ou
restauração, a níveis normais, do valor nutricional perdido durante o seu processamento. Segundo
BRANDÃO et al., ( 2003), após a secagem ocorre a concentração dos nutrientes no produto seco
devido à retirada de água tendo como principal característica a redução da atividade de água do
fruto desidratado.

CONCLUSÃO:
Os frutos (banana, abacaxi, manga e caju) desidratados apresentaram ótimos resultados
físico-químicos de qualidade nutricional, podendo a secagem convencional ser considerada como
uma alternativa tecnológica viável para a conservação dos frutos tropicais do Nordeste que com a
utilização desta tecnologia podemos agregar valor aos frutos secos além de contribuir para a sua
redução das perdas pós-colheita.
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EVOLUÇÃO DO MOMENTO ANGULAR DE ESTRELAS EVOLUÍDAS E SUA RELAÇÃO COM
ESTATÍSTICAS GENERALIZADAS
Moisés Pereira da Silva1; Bráulio Batista Soares2

RESUMO: O presente estudo foi realizado com base em amostras de medidas rotacionais para diferentes
intervalos de índice de cor B-V de 1100 estrelas evoluídas de classe III (estrelas gigantes). O principal
objetivo é determinar se a função de distribuição Maxwelliana generalizada, denominada q-Maxwelliana, é a
melhor ferramenta para ajustar e explicar o comportamento das distribuições das velocidades rotacionais
equatoriais projetadas, Vseni, de estrelas gigantes do campo, e relacionar as mesmas com os parâmetros
físicos estelares a fim de estabelecer vínculos que levem à proposição de modelo evolutivo do momentum
angular de uma estrela. Comparamos as diferentes distribuições das velocidades rotacionais para cada
intervalo de B-V com uma distribuição modelo (derivada a partir de considerações de não extensividade da
entropia). Foram utilizados testes estatísticos do tipo K-S (Kolmogorov-Smirnov) para detectar possíveis
erros e ajustar os parâmetros q’s, da distribuição generalizada, que melhor ajustam a distribuição modelo à
observada em cada intervalo de B-V. Aplicamos estas distribuições generalizadas a intervalos distintos de BV, correspondendo a diferentes massas estelares, para identificar possíveis correlações. Os resultados deste
estudo mostram que, para as estrelas simples, é observada uma tendência de diminuição do parâmetro q com
o aumento do índice de cor B-V. Enquanto que, para estrelas binárias, esta diminuição do parâmetro q ocorre
mais tardio.
PALAVRAS-CHAVE: Distribuição; estrelas gigantes; rotação.
INTRODUÇÃO
De grande importância no cenário da teoria da evolução estelar, a rotação é um dos fatores mais
decisivos na determinação do comportamento evolutivo de uma estrela, manifestando-se em diversos
fenômenos tais como: produção de campos magnéticos estelares, formação de manchas solares que tem
influência direta no clima da terra, mistura de abundâncias químicas em interiores estelares, formação do
disco protoplanetário em uma estrela, além de diversos outros como troca de massa entre componentes de
sistemas binários de estrelas. Além disso, o comportamento da velocidade rotacional também pode ser usado
para estudar algumas características dos processos físicos que controla a formação estelar e, por sua vez,
estimar a taxa de evolução do momento angular das estrelas. Em vista disso, percebemos que é evidente a
importância do estudo da rotação estelar para a compreensão de eventos astronômicos. No entanto, estudar o
comportamento rotacional de uma estrela é um trabalho complexo, que requer tecnologias e técnicas
aprimoradas e estudos minuciosos dos parâmetros físicos para que se obtenham resultados precisos e
relevantes.
Uma forma confiável de se obter medidas de velocidade de rotação de estrelas é a observação
do período rotacional estelar, que é basicamente o estudo do movimento de translação de manchas solares em
torno do disco estelar, exigindo-se um tempo razoável de observação para um numero considerável de
modulações fotométricas das curvas de luz. Esta, apesar de fornecer uma medida real da rotação estelar, é
uma forma de detecção de velocidade rotacional mais difícil de realizar, primeiro por exigir diversas
campanhas observacionais da mesma estrela; segundo e importante, tem-se a necessidade de que a estrela
observada tenha um ângulo de inclinação entre eixo rotacional à linha de visada (linha imaginária que liga o
observador ao objeto observado) do observador que permita obter modulações razoáveis para a determinação
dos períodos.
Porém, há uma maneira bem mais simples para determinação da rotação estelar: as observações
dos perfis de linhas espectroscópicas da superfície de uma estrela. As larguras destas linhas espectroscópicas
fornecem as medidas de velocidade rotacional equatorial projetada, Vseni, mas estas são afetadas pela
1
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inclinação do eixo de rotação sobre a linha visada. A obtenção de perfis de linhas espectroscópicas é
responsável, mesmo nos dias atuais, por quase totalidade das medidas de rotação estelar existentes. Portanto,
até que se tenha tecnologia para observar diretamente a superfície de uma estrela que não o Sol ou
Beteugeuse, a velocidade de rotação projetada Vseni é a grandeza à disposição para se estudar o
comportamento evolutivo da rotação estelar.
O comportamento evolutivo a que se refere o final do parágrafo anterior pode ser então
estudado a partir das distribuições das medidas de Vseni, que nada mais é do que uma componente da
velocidade de rotação na direção da linha de visada do observador. Uma característica dessa medida de
rotação é que ela carrega consigo seni — um parâmetro relacionado com a orientação do vetor momentum
angular da estrela — o seno do ângulo de inclinação do eixo de rotação da estrela com relação à linha de
visada do observador.
Então, mesmo com a dificuldade em determinar a velocidade equatorial real (V) de estrelas,
pode-se derivar algumas propriedades globais da rotação verdadeira a partir da distribuição de frequência de
Vseni. No entanto, isto requer algumas hipóteses sobre a frequência de um determinado ângulo de inclinação
(i) do eixo de rotação para um grupo de estrelas. Em geral, supõe-se que os eixos de rotação das estrelas são
orientados aleatoriamente (por exemplo, VAN DIEN, 1948 e BERNACCA, 1970). Assim sendo, a relação
entre a média das velocidades projetadas e a média das velocidades reais de rotação, para uma amostra de
estrelas, é sempre π/4 (CHANDRASEKHAR e MUNCH, 1950), independentemente do meio onde se
formam as estrelas.
Os primeiros a obter analiticamente a distribuição de velocidades projetadas de rotação, com
base numa distribuição Gaussiana, foram Chandrasekhar & Munch (1950). Estes autores, assumiram uma
forma paramétrica para a função de distribuição f(V), onde V é a velocidade de rotação verdadeira, então
determinaram a distribuição correspondente para Vseni e, finalmente, ajustaram um conjunto de parâmetros
estelares para reproduzir as medidas de Vseni. Embora Deutsch (1970) tenha afirmado que a distribuição de
velocidades de rotação estelar obedece a uma lei do tipo Maxwell-Boltzmann, outros estudos demonstraram
clara discrepância entre hipótese e observações. Tais estudos revelaram que as distribuições observadas não
podem ser descritas por funções Gaussianas ou Maxwellianas (por exemplo, Wolff et al 1982;.. de Medeiros
et al 1996).
Mais recentemente, Soares et al. (2006) mostraram, com base na análise da rotação de estrelas
pouco massivas (estrelas da ordem de, ou menores do que, uma massa solar) no aglomerado das Plêiades,
que o problema da natureza da distribuição da velocidade de rotação estelar não é simplesmente uma questão
de qual o modelo de função matemática é usada, mas qual mecânica estatística deve estar envolvida no
problema. Motivados por uma proposta de generalização da entropia através de uma lei de potência (cf.
Tsallis [1988]) e por uma generalização da função de distribuição de Maxwell-Boltzamann (e.g. Silva et al.
[1998] ), Soares et al. (2006) e Soares & Silva (2011) propuseram leis de potência (veja Equação 1 abaixo)
para ajustar as distribuições observadas das velocidades de rotação projetada. Tal lei de potência foi usada,
com sucesso, para ajustar as velocidades rotacionais Vseni de estrelas nas Plêiades, Orion e em outros
aglomerados galácticos.

Equação 1:

onde

No presente estudo, aplicamos essa função de distribuição Maxwelliana generalizada
(Equação 1) às distribuições das velocidades rotacionais observadas (Vseni) de estrelas gigantes do campo
para vários intervalos de B-V, caracterizando diversos intervalos de massas, a fim de verificar se existe
qualquer correlação entre o parâmetro q da distribuição generalizada e os diferentes intervalos de índice de
cor B-V.
MATERIAL E MÉTODOS
Os dados foram obtidos a partir das amostras do Catalogo de Rotação e Velocidade Radial para
Estrelas Evoluídas do Campo (De Medeiros & M. Mayor (1999)), sendo segregadas as estrelas gigantes das
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demais para um estudo direto da rotação. Foram realizados testes estatísticos do tipo K-S (KolmogorovSmirnov) com a finalidade de detectar possíveis erros nas medidas observacionais dos parâmetros físicos das
estrelas e também para relacionar ou comparar as distribuições de probabilidade das amostras das
velocidades projetadas V seni em função de B-V — correspondendo a diferentes massas estelares — das
distribuições observacionais com as distribuições modelos. Dividimos as estrelas entre simples e binárias,
com velocidades V seni variando entre 1 a 70 km/s e os índices de cor B-V com 0.38 a 1.67.
Posteriormente, foram confeccionados os diagramas referentes às velocidades rotacionais V seni
e os índices de cor B-V (Figura 1) com cada parâmetro estelar, e foram identificadas possíveis correlações.
Foram utilizados programas computacionais para construção desses diagramas e estabelecimento das curvas
de níveis das probabilidades obtidas das comparações entre os modelos teóricos de distribuição e as
distribuições observadas.

Figura 1: Histograma da velocidade rotacional projetada V seni (figura a esquerda) e do índice de cor B-V
(figura a direita) para estrelas simples e binárias.
Percebemos nesses diagramas uma tendência de valores mais altos de velocidade rotacional para
estrelas binárias (com média de 6.1 e desvio padrão de 9.0) em relação às estrelas simples (com média de 3.2
e desvio padrão de 6.9) e verifica-se que nestas estrelas tem o B-V em torno de 1.0, com média de 1.03 e
desvio padrão de 0.24 para binárias e para estrelas simples uma média de 1.1 e desvio padrão de 0.23.
Portanto, nossa amostra de trabalho consiste, em sua maioria, de estrelas dentro de um intervalo estreito de
B-V compreendendo, consequentemente, intervalo estreito de temperatura efetiva (superfície) e massa
estelar, além de possuir baixa rotação.
Em síntese, as amostras foram organizadas em grupos com características físicas semelhantes e
estudadas a partir do comportamento da distribuição da rotação das estrelas em cada grupo específico de B-V
para determinação do melhor parâmetro q da distribuição Maxwelliana generalizada. A Tabela 1 contém os
resultados obtidos do melhor ajuste de curvas entre as distribuições observadas e teóricas, utilisando o teste
Kolmogorov-Smirnov, para os diferentes grupos de B-V.
A partir dos resultados apresentados na Tabela 1, podemos verificar que existe uma tendência
geral de diminuição do parâmetro q, da distribuição Maxwelliana generalizada, com o aumento do valor de
B-V ou, analogamente, com a diminuição da massa estelar.

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

157

Tabela 1: Valores dos q’s da distribuição Maxwelliana generalizada correspondente a cada intervalo de índice
de cor B-V para estrelas binárias e simples.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os dados apresentados acima mostram que para estrelas binárias leve indício de falta de
correlação entre B-V e velocidades rotacionais altas, tendo estas uma distribuição quase homogênea da
velocidade com a massa (figura 2A). Enquanto para estrelas simples observa-se claramente uma queda da
velocidade com o aumento de B-V, ou seja, estrelas com maiores valores de massa (correspondente a valores
menores de B-V) apresentam respectivas velocidades rotacionais mais elevadas (figura 2B). Assim, a
diferença observada entre as estrelas binárias de menor massa (correspondente a valores maiores de B-V) e as
estrelas simples se deve ao fato de estrelas binárias poderem sincronizar o momentum angular rotacional da
componente primária (de maior massa) com o momentum angular orbital da componente secundária,
alimentando, por conseguinte, a velocidade de rotação observada do sistema binário. Este resultado
caracteriza o efeito de maré devido à interação gravitacional entre as estrelas do sistema binário, fazendo que
as mesmas obtenham velocidades elevadas. Nas estrelas simples não há a mesma ocorrência, pois não estão
sujeitas as forças externas, mostrando uma dependência da velocidade com a massa. Porém nota-se certa
anomalia para três estrelas da figura 2B localizadas ao lado direito na parte superior do gráfico especialmente
a estrela do pico com rotação que difere do normal (STRASSMEIER, KRATZWALD e WEBER, 2003).

Figura 2: Gráfico da velocidade rotacional projetada Vseni em função de B-V para estrelas simples e binárias.
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Como mencionado anteriormente, usamos a função de distribuição Maxwelliana generalizada
(Equação 1) para ajustar as distribuições das velocidades observacionais (figura 3). A figura 3 mostra o
comportamento do parâmetro q da distribuição Maxwelliana generalizada em função do índice de cor B-V
para estrelas simples e binárias. Observa-se, desta figura, que os valores do parâmetro q das estrelas binárias
diferem daqueles das estrelas simples: os valores deste parâmetro são ligeiramente superiores para as
binárias. Além disso, verificamos uma diminuição dos parâmetros q’s com aumento de B-V para estrelas
simples, enquanto, para estrelas binárias esta diminuição ocorre para valores maiores de B-V. Isto indica que
a velocidade rotacional tem uma relação intrínseca com massa, correspondente a diferentes etapas da
evolução estelar. Podemos também concluir que o parâmetro q da distribuição teórica é muito eficaz no
sentido de mapear o comportamento da rotação como função da massa estelar.

Figuram 3: Valores dos q´s para cada intervalo de B-V para estrelas simples e binárias. Linha q = 1 representa
a função Maxwelliana padrão.
CONCLUSÃO
Neste trabalho utilizamos a função de distribuição Maxwelliana generalizada, obtida a partir de
considerações de não extensividade de sistemas dinâmicos com interação de longo alcance, para ajustar as
distribuições das velocidades rotacionais observadas V seni. Os resultados mostraram tendências globais e
particulares do parâmetro q com a rotação e com o índice de cor B-V. Globalmente, o comportamento do
parâmetro q para as estrelas simples é ligeiramente menor do que para as binárias, além de ter uma queda
mais precoce. Particularmente, a distribuição em questão parece ser muito mais sensível às mudanças nos
valores de índices de cor B-V. Por fim, concluímos que o parâmetro q está de certa forma correlacionado
com a massa estelar, pelo menos para as estrelas da nossa amostra.
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EXPLORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE TÉCNICAS DE MODELAGEM DE OBJETOS
3D: UM ESTUDO EM TÉCNICAS DE MODELAGEM DE NUVENS
Isaiane de Mendonça Silva1; José Rodrigues Guimarães Filho2; Adriana Takahashi3

RESUMO: Este trabalho tem por objetivo investigar na literatura pertinente, nuvens reais e
virtuais, e técnicas que melhor representem, tridimensionalmente, nuvens e outros elementos
naturais gasosos, tendo como principal requisito uma representação convincente com baixo custo
computacional e de fácil implementação, para ser utilizado, posteriormente, na implementação de
um sistema para modelagem ou empregado em possíveis projetos de jogos, filmes e simuladores.
Durante a pesquisa três trabalhos se destacaram pelas vantagens em comparação à trabalhos que
abordavam o mesmo assunto, como também a resolução de problemas que permanecia em aberto
em vários outros estudos. Os resultados apresentados nos trabalhos em questão serão comprovados,
ou não, durante a implementação do sistema para modelagem que será, posteriormente
desenvolvido.
PALAVRAS-CHAVE: Nuvens volumétricas; Modelagem tridimensional; Fenômenos naturais
gasosos e Simulação.
INTRODUÇÃO
A computação gráfica tem evoluído ao longo dos anos, tornando-se perceptível quando
comparamos as diferentes gerações do videogame, desde os jogos da década de 50, que mal
passavam de conjuntos de pixels, aos jogos atuais, que se assemelham cada vez mais ao mundo real.
Os recursos da computação gráfica têm sido comumente requisitados, muito além da área do
entretenimento, mercados como o da medicina, arquitetura, engenharia e muitos outros utilizam
todo o potencial que ela pode oferecer. Um desses recursos é a modelagem tridimensional ou
simplesmente modelagem 3D, frequentemente, explorada nos últimos anos.
Os estudos realizados na computação gráfica tornam seus avanços notórios, na área da
científica ou quando se trata entretenimento, por exemplo, cinema e jogos eletrônicos. Técnicas de
modelagem 3D permitem a criação de mundos extremamente realistas, ao ponto de tornar difícil a
diferenciação de objetos reais ou virtuais em cenas de filmes que utilizam tais recursos.
Atualmente, a computação gráfica é uma área que engloba pelo menos três grandes
subáreas, segundo (AZEVEDO, 2008), sendo elas: a síntese de imagens, o processamento de
imagens e a análise de imagens.
A síntese de imagens tem por objetivo a criação sintética das imagens, ou seja, a
representação virtual de objetos criados pelo computador, tendo como base as especificações
geométricas e visuais dos componentes do objeto real. Porém, quando a principal preocupação é a
representação gráfica da informação, facilita o entendimento de conjuntos de dados de alta
complexidade, como por exemplo, os dados de dinâmica dos fluidos, ou simulações espaciais, pode
também ser descrita como Visualização Científica ou Computacional. (AZEVEDO, 2008)
O processamento de imagens tem por objetivo processar imagens na forma digital e
suas transformações, buscando, por exemplo, melhorar ou realçar suas características visuais. Já a
1
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análise de imagens tem por objetivo a obtenção de características desejadas, como por exemplo, a
especificação dos componentes de uma imagem a partir de sua representação virtual. (AZEVEDO,
2008)
A modelagem tridimensional está presente nas três subáreas supracitadas, tornando-se
cada vez mais popular devido às inúmeras vantagens que a representação tridimensional pode
oferecer, e sua popularidade não está presente apenas dentro do cenário profissional da computação
gráfica. Leigos na área tomam conhecimento sobre os avanços nas tecnologias utilizadas para uma
representação 3D, cada dia mais próximo do usuário comum e realista, por meio das mídias.
A cada ano milhares de imagens e animações 3D são criadas. As indústrias do cinema e
dos jogos eletrônicos faturam bilhões de dólares e esse faturamento vem crescendo
significativamente. Nessa última, há um grande investimento em novas tecnologias para
proporcionar ao jogador experiências cada vez mais próximas da realidade, tanto no
desenvolvimento do personagem como do cenário onde a narrativa do jogo transcorre.
Segundo Clua (1999, p. 1), modelar os elementos presentes na natureza com realismo
virtual é um grande desafio para a computação gráfica, devido ao grande grau de complexidade
presente em tais elementos. No entendo, torna-se de categoricamente importante a geração realista
destes objetos, visto que, os elementos da natureza encontram-se presentes na grande maioria das
produções que envolve a computação gráfica.
Elementos naturais, tais como fumaça, nuvens e gases, são complexos de serem
modelados e visualizados por não possuírem uma representação geométrica viável, uma vez que
não possuem uma superfície bem definida. Segundo Clua (1990, p. 69), a modelagem de gases é na
verdade uma generalização com relação à modelagem de nuvens, podendo ser utilizada quando se
deseja criar diversos tipos de fumaças, neblinas ou até mesmo alguns efeitos atmosféricos.
Existem duas formas de simulação de nuvens: simulação de nuvens estáticas e de
nuvens dinâmicas. A primeira é, principalmente, baseada no mapeamento de texturas em
geometrias sem qualquer simulação do modelo físico. Já a segunda, admite a simulação do modelo
físico, permitindo assim representar o comportamento das nuvens (SHEN, 2008). Este projeto se
concentrou no estudo e análise da modelagem de nuvens dinâmicas, objetivando investigar na
literatura pertinente, nuvens reais e virtuais, e técnicas que melhor representem,
tridimensionalmente, fenômenos naturais gasosos com o maior grau de realismo, apontando suas
vantagens e desvantagens.
MATERIAL E MÉTODOS
Foi realizado uma revisão integrativa da literatura a partir dos resultados obtidos pelo
levantamento do material cientifico em bases de dados online e em livros, utilizando o emprego do
descritor “simulação de nuvens dinâmicas”. Os critérios de inclusão estabelecidos foram artigos
completos nas línguas portuguesa e inglesa, disponíveis eletronicamente, publicados entre os anos
de 1989 a 2011.
Também foi realizado o levantamento de informações sobre nuvens e seu
comportamento no mundo real. As informações coletadas foram utilizadas como parte do
discernimento de avaliação das técnicas de representação virtual de nuvens e outros gases.
A partir dos critérios estabelecidos, e após a leitura do material, os mesmo foram
fichados e incluídos na revisão. A análise e o tratamento dos dados se deram a partir de estatísticas
descritivas, com a interpretação dos estudos encontrados e sua síntese/correlação com referencial
teórico consultado, a exemplo de Reeves, Clua, Azevedo, Shen.
As características desse estudo foram estabelecidas e direcionadas para as discussões
considerando os seguintes aspectos: ano, tipo de estudo, periódico, país onde o estudo foi realizado
e principal temática abordada.
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ANÁLISE
A análise do conteúdo fruto do levantamento científico permitiu a identificação de três
trabalhos que se destacaram dos demais por atenderem aos principais requisitos, sendo eles: uma
representação convincente de nuvens dinâmica em um ambiente virtual 3D, baixo custo
computacional, tanto de hardware quanto de software (processamento), possibilitando uma
implementação de forma, razoavelmente simples. Os trabalhos selecionados apresentaram soluções
para os problemas que permaneciam em aberto nos demais trabalhos também analisados. As três
técnicas selecionadas serão brevemente resumidas a seguir.
• Modelo para simulação em tempo-real de nuvens usando billboards – Rafael
Piccin Torchelsen.
O estudo de Rafael Torchelsen apresenta um modelo para geração e animação de céus
em tempo-real, as nuvens possuem uma representação volumétrica e sua visualização é feita por
meio de billboards, planos bidimensionais que utilizam diferentes tipos de texturas, sempre virados
para a câmera, que combinados possibilitam a simulação de alguns tipos de nuvens, como stratus e
cumulus, que são muito diferentes visualmente.
O trabalho apresentou uma solução para o problema de iluminação das nuvens, que
permanecia em aberto em outros trabalhos, também levando em conta a perca de energia da luz no
interior da nuvem. Foi desenvolvido um aprimoramento da técnica de (Wang, 2003 e 2004) que é
uma técnica de absorção de luz similar a ray-casting, e a técnica de iluminação vertex-shaders.
Por não usar formas complexas para a modelagem das nuvens, o modelo proposto por
Rafael Torchelsen não possui um alto custo computacional, podendo ser aplicado em jogos de
entretenimento interativo, simuladores de voo, animações, entre outros. Também é possível a
geração semi-auto de modelos tridimensionais de nuvens, facilitando o trabalho do design, como o
autor mostrou.
• A Simple, Efficient Method for Realistic Animation of Clouds – Yoshinori
Dobashi, Kazufumi Kaneda, Hideo Yamashita, Tsuyoshi Okita, Tomoyuki Nishita.
O trabalho sugere um método simples e computacionalmente barato para animação de
nuvens, empregando autômato celular para simular a evolução da nuvem, simplificando a dinâmica
da formação de nuvens. Tal dinâmica é expressa por algumas regras simples de transição e o
complexo movimento das nuvens pode ser simulado sem exigir muito de recursos computacionais,
pois é utilizado uma das APIs gráficas padrão, o OpenGL. Isto possibilita aproveitar hardware de
gráficos, resultando numa geração de imagem mais rápida.
O método consiste em dois processos: simulação e renderização. O espaço de simulação
é dividido em voxels, que correspondem às células utilizadas no autômato celular. Cada célula
armazena suas próprias informações, guardadas em variáveis lógicas, cada variável possui o valor 0
ou 1. A evolução das nuvens é simulada pela aplicação de regras de transição simples em cada fase
de tempo. Essas regras de transição representam a formação, extinção e atribulação pelo vento. Já
que o estado é 0 ou 1, as regras pode ser expressas por operações booleanas, dessa forma, as
variáveis pode ser armazenadas em pequenos espaço o que gera uma economia no custo da
memória e do processamento, pois a simulação usa funções de manipulação de bits de campo.
As informações sobre cada voxels pode ser armazenada em simples estruturas de dados,
como por exemplo, arrays de inteiros, dessa forma, como o trabalho mesmo sugere, esse método
pode ser implementado em computadores de configuração padrão, possibilitando assim que o
estudo dessa técnica sem a necessidade de computadores poderosos, facilitando, portanto, que
estudantes ou profissionais que não possuem computadores com grandes recursos gráficos possam
desenvolver seus projetos.
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• Texturing and Modeling: A procedural approach – David S. Ebert
Este caso tem como referência o livro de Ebert, que descreve inúmeras técnicas de
modelagem para diferentes tipos de sólidos, assim como técnicas de texturas, renderização, entre
outras. Ebert dedica alguns capítulos de seu livro para abordar a modelagem 3D de nuvens, foi
utilizada de técnicas procedimentais.
Ebert defende que a modelagem procedimental é a técnica mais flexível e poderosa, já
que qualquer deformação ou simulação física pode ser adicionada ao procedimento. Para provar seu
ponto de vista, ele descreve as vantagens e desvantagens de muitas outra técnicas usadas para a
modelagem de nuvens 3D em comparação com a modelagem procedimental.
O método apresentado por Ebert pode ser utilizado para modelagem de outros
fenômenos gasosos, tais como fumaça, poeira, entre outros, precisando apenas de algumas
modificações, já que o comportamento de uma nuvem é completamente diferente do
comportamento de uma parede de fumaça, embora possa ser aparentemente semelhante, como pode
ser observado com nuvens de fumaça derivados de erupções vulcânicas.
CONCLUSÃO
Para criação de cenários realistas em simuladores, jogos e filmes, não basta apenas uma
modelagem minuciosa de objetos sólidos, é preciso modelar elementos da natureza. É possível
encontrar inúmeras técnicas que possibilitam a modelagem 3D de elementos naturais cuja
representação geométrica se torna inviável, tais como nuvens, fumaça, água, fogo entre outros.
Nuvens são muito difíceis de modelar, pois possuem conteúdo e formas complexas, além de
dependerem de muitos fatores, tais como direção do vento, temperatura, terreno, umidade, entre
outros (CLUA e GATTASS, 1998). Em filmes, jogos e simuladores, por exemplo, se for um
simulador de voo para treinamento de pilotos, é de fundamental importância que tais elementos
tenham um comportamento semelhante ao encontrado no mundo real.
Torna-se difícil a procura por técnicas para simulação realista de nuvens volumétricas
que não possua um custo computacional alto, pois grande parte dos autores focalizavam seus
estudos na representação física desse fenômeno, o que não se torna interessante quando o objetivo é
modelar o cenário de um jogo, por exemplo, tendo em vista que se tornaria inviável.
Como trabalhos futuros, será realizado a implementação das técnicas selecionadas
durante a pesquisa, para que dessa forma possa ser nomeada a técnica que proporciona os melhores
resultados, tendo em vista atingir todos os requisitos desejados.
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EXTRAÇÃO DE ÓLEO DA MACROALGA GRACILARIA CAUDATA E
UTILIZAÇÃO COMO MATÉRIA-PRIMA PARA PRODUÇÃO DE BIODIESEL
Iolanda Cristiny Nascimento Duarte1; Luiz Gonzaga de Oliveira Matias2; Luiz Di Souza2, Carlos
Henrique Catunda Pinto2; Rosinere Ferreira da Costa Rebouças3

RESUMO: O homem passou a buscar novas fontes de energia que minimizassem sua dependência
do petróleo. Diante dos acontecimentos climáticos, econômicos e sociais ocorridos nas últimas
décadas, onde dava preferência por fontes energéticas renováveis e que favoreciam a conversão do
meio ambiente, onde o biodiesel apresenta as características e se enquadra perfeitamente nas
exigências requeridas por ser um biocombustível renovável, biodegradável e não-tóxico
apresentando-se como uma possível solução para amenizar os problemas atuais provocado pela
dependência do petróleo pela sociedade, reduzindo alguns efeitos causadores do aquecimento
global. Depois de cientes de alguns problemas o presente projeto relata a extração dos óleos da
macroalga Gracilaria Caudata e a utilização dos mesmos na preparação do biodiesel, com o
objetivo de extrair lipídios da alga estudada e preparar o biocombustível a partir da mesma. A
metodologia utilizada para extração dos óleos vegetais foi extração a quente usando hexano como
solvente e também o método de extração a frio, usando a mistura de solventes, clorofórmio/
metanol numa proporção de 2:1. O método de conversão foi hidro-esterificação usando iodo
sublimado na presença de álcool, etílico ou metílico. Essa metodologia e estudos pode-se obter
resultados interessantes para a aplicação do biodiesel feito a partir da matéria prima, mesmo com
baixo rendimento na extração dos lipídios acreditando numa solução para esse possível problema.
PALAVRAS-CHAVE: Macroalgas; Biodiesel; Catalise.
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1. INTRODUÇÃO
Algas são consideradas uma das mais promissoras fontes de energia renovável em todo
mundo. Atualmente, empresas em muitos países estão investindo imensas somas de recursos na
pesquisa do melhoramento genético, produção em grande escala e industrialização de algas. Em
outras palavras, o mundo desenvolvido está acreditando fundo no potencial das algas fazerem a
diferença no futuro dos biocombustíveis.
Oleaginosas agrícolas, como soja e óleo de palma, são amplamente utilizadas na produção de
biodiesel, no entanto, produzem óleos em quantidades que são minúsculos (por exemplo, menos de
5% da base de biomassa total em comparação com microalga) (CRISTI, 2008).
“As algas crescem rapidamente consumido o dióxido de carbono e pode gerar mais de 5.000
litros por ano por hectare de biocombustível, em comparação com 1326 litros por ano para o etanol
de milho.
O biodiesel de microalga pode ser carbono neutro, porque todos os poderes necessários para a
produção e processamento de algas potencialmente poderia vir de si mesmo e biodiesel a partir do
metano produzido pela digestão anaeróbica de resíduos de biomassa para trás, depois que o óleo foi
extraído. Apesar de biodiesel de microalgas pode ser neutro em carbono, não irá resultar em uma
redução líquida de dióxido de carbono que já acumulou em conseqüência da queima de
combustíveis fósseis (CRISTI, 2008). Algumas algas estão apresentadas a seguir nas figuras 1, 2 e
3.

Figura 1 - Macroalga Gracilaria

Figura 2 - Macroalga

Caudata

Gracilaria Birdiae

Figura 3 - Macroalga Gracilaria
Domingensis

Assim o presente trabalho tem como objetivo principal, um estudo da extração dos
lipídios a partir da macroalga Gracilaria caudata, que foi coletada no litoral do Ceará, na cidade de
Icapuí - CE, além de preparar biocombustíveis a partir dessas macroalgas, através da metodologia
de hidroesterificação.
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2. MATERIAIS E MÉTODOS
2.1- Obtenção da Matéria Prima
As macroalgas são criadas em cativeiro na colônia de pescadores na cidade de Icapuí –
CE com distancia de 84 km da cidade de Mossoró. As macroalgas foram selecionadas de acordo
com a quantidade de lipídeos que apresentam. Onde foram coletadas em período de maré baixa,
tratadas, lavadas com água purificada e pesadas.
2.2-

Preparação da Amostra

Uma parte da amostra foi estocada em freezer a -15 ºC, e a outra foi liofilizada. A
liofilização foi feita com 30g de alga, por 24h. As algas liofilizadas também foram estocadas em
freezer. No momento das analises as amostras foram transferidas para um multiprocessador de
alimentos, onde foram trituradas. Após a trituração do material ocorreu à extração do material
sólido.
2.3- Análise Biométrica
As macroalgas foram previamente pesadas para obter informações relacionada à
umidade da amostra e o percentual lipídico contidas nas mesmas, onde esses dados possuem um
grande grau de importância de análises no custeio do processo.
2.4- Determinação da Umidade da Matéria Prima
A umidade foi determinada pesando três amostras de 30 g de macroalgas. Em seguida
foram submetidas a uma temperatura de 105oC durante 24 horas em uma estufa. O valor da
umidade foi expresso em percentagem, tomando como base a perda de massa em relação ao valor
inicial. O valor adotado como a umidade das algas foi à média aritmética das três medidas.
2.5- Extração à Quente
As macroalgas foram secas e trituradas em um liquidificador usual, em seguida foram
separadas as amostras em um peso de aproximadamente 30g em cada extrator sendo submetido à
extração do sistema Soxhlet por 24 horas, utilizando o hexano como solvente. Depois de extraído o
material, o solvente foi evaporado em um rotaevaporador Quimis Q344B2, para obtenção do
material lipídico.
2.6- Extrações à Frio (FOLCH, 1957)
Neste tópico o material lipídico foi extraída com solvente a temperatura ambiente,
utilizado os métodos descritos a seguir.
2.6.1- Método de Bligh e Dyer
Foi pesado 10g de algas em um erlenmeyer de 250 ml, adicionou-se 50 ml de metanol,
25 ml de clorofórmio e 10 ml de água. Manteve sob agitação a temperatura ambiente por 4 horas,
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após esse tempo filtrou e colocou a mistura num funil de separação para ocorrer à separação das
fases. Separou-se a fase orgânica, secou sob sulfato de sódio anidro e evaporou o solvente a vácuo.
2.6.2 - Método de Blich e Dyer
Foi pesado 10g de algas em um erlenmeyer de 250 ml, adicionou-se 50 ml de metanol,
25 ml de clorofórmio e 10 ml de água. Manteve sob agitação a temperatura ambiente por 4 horas,
após esse tempo filtrou e colocou a mistura num funil de separação para ocorrer à separação das
fases. Separou-se a fase orgânica, secou sob sulfato de sódio anidro e evaporou o solvente a vácuo.
2.6.3 - Método Ultrasom (FERNANDES, 2012)
Pesou-se 1g das macroalgas Gracilaria Caudata, Gracilaria Domingensis e
Gracilaria Birdiae junto com os solventes clorofórmio e metanol numa proporção de
2:1, e durante 1 hora num equipamento Lavadora Ultra-Sonica Plus 3LD (figura 4)
para proceder a extração. Após esse processo foi utilizado o mesmo procedimento com
os solventes diclorometano e metanol na proporção 2:1 com a mesma quantidade das
amostras.

Figura 4 - Lavadora Ultra Sonica
3LD
2.7- Reação de Transesterificação in situ da Gracilaria Caudata
Colocou-se para refluxar, 10 g Gracilaria Caudata em pó, 30 mL de etanol absoluto, 50
mg de iodo e 50 mL de hexano. A mistura foi refluxada por 30 horas. Após esse tempo, resfriou-se
a temperatura ambiente, evaporou-se o solvente a vácuo, diluiu-se com 20 ml de éter etílico e lavouse três vezes com uma solução saturada de tiossulfato de sódio. Colocou-se secante, no caso sulfato
de sódio anidro, filtrou-se, evaporou-se o solvente a vácuo e obteve-se 5mg de um óleo amarelado
escuro.
2.8- Hidrólise dos Lipídios
Pesou-se 1,000g dos lipídios de Gracilaria Caudata em um balão de fundo redondo. Em
seguida, adicionou-se 10 ml de uma solução etanolica 1M de KOH. Refluxou-se por 1 hora,
resfriou-se a temperatura ambiente. Transferiu-se para um funil de separação e extraiu-se
cuidadosamente com éter de petróleo, três vezes de 30 mL. Em seguida, acidificou-se até pH
próximo de 2, com HCl 6 M. Logo após, extraiu-se os ácidos graxos com éter etílico, quatro vezes
de 30 mL. Em seguida, colocou-se o secante, sulfato de sódio anidro e evaporou-se o solvente.
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2.9- Reação de Esterificação dos Ácidos Graxos
Pesou-se 0,5000g dos ácidos graxos da Gracilaria Caudata em um balão de 50 mL de
fundo redondo, adicionou-se 15 mL de metanol anidro e adicionou-se 30 mg de iodo sublimado. A
reação foi mantida sob refluxou-se por 24 horas, após esse tempo, resfriou-se a temperatura
ambiente e transferiu-se para um funil de separação. Diluiu-se com 20 mL de éter etílico e lavou-se
a fase orgânica com uma solução saturada de tiossulfato de sódio. Em seguida, colocou-se o
secante, no caso o sulfato de sódio, filtrou-se e evaporou-se o solvente a vácuo no rotoevaporador
para obter os ésteres metílicos.
3.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Serão relatados os resultados obtidos com as análises realizadas na tabela 1 a seguir.

Tabela 1: Dados biométricos da Gracilaria Caudata, relacionando o rendimento de cada
extração
Rendimento da
Rendimento da
Rendimento da
Rendimento da
Extração à
Extração Ultrasom
Extração Ultrasom
Extração à Frio
Quente (%)
Bliger (%)
com Hexano (%)
(%)
0,15

0,7

1,2

0,2

O método de BLIGER, já era esperado apresentar um ótimo rendimento, já que a
técnica de ultrasom aumentou muito a velocidade da reação. A umidade da matéria-prima sempre
favorece a utilização do método de extração por solvente à frio (método de Bligh e Dyer), uma vez
que a extração do material lipídico independe da umidade e acidez da amostra. Onde se tem a
informação que quanto maior o índice de insaturações dos ácidos graxos, menor sua estabilidade
oxidativa, conseqüentemente o material é degradado com maior facilidade.
O método de extração à frio apresentou melhor rendimento se comparado ao método à
quente (Soxhlet), devido ao fato do clorofórmio ser um solvente orgânico para qualquer classe de
lipídio, e o metanol ter a função dupla de facilitar a umectação da amostra e desfazer as fortes
ligações entre os lipídios e as membranas celulares ou sua ligação nas lipoproteínas (Bligh e Dyer
1959; Christie 1982; apud FELTES, 2006).
Na extração pelo método a quente ocorre uma perda significativa do material lipídico,
devido grande parte do material ficar no balão volumétrico.
A reação de transesterificação in situ da Gracilaria Caudata obteve um baixíssimo
rendimento, no qual foi resolvido abandonar a estratégia a partir da etapa seguinte, a esterificação.
Onde esse resultado possivelmente foi proveniente da umidade residual nas algas que não foi
removida na secagem, o que resultou na formação de sabão, com conseqüência do consumo do
catalisador.
O processo de hidrólise levou à formação dos saponificáveis. Os insaponificáveis
devem ser removidos, pois o referido material contamina a amostra, dificultam a reação de
esterificação e compromete a qualidade do biodiesel. Em contrapartida, o material saponificável
consiste em um material passível de transformação em monoésteres pelo processo de
transesterificação (CORDEIRO, 2008) ou depois de acidificada pode convertida em biodiesel via
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esterificação dos ácidos graxos. Os saponificáveis são solubilizados pela água por apresentarem
parte de sua estrutura com caráter hidrofílico, o que possibilita sua dissolução em meio aquoso. E
conseqüentemente, permitindo sua separação dos insaponificáveis por meio de extração com
solventes. O material saponificado é acidificado, pois tal procedimento promove a formação de
ácidos graxos. O produto então é separado, dos sais gerados nas reações anteriores, para, então, ser
submetido à esterificação.
Após a hidrólise, com remoção dos insaponificáveis e acidificação, pode-se obter a
matéria prima com um acentuado rendimento. Esse aspecto pode-se atribuir o fato dos ácidos
graxos apresentarem um elevado grau de insaturação. O resultado obtido favoreceu o emprego da
esterificação dos ácidos graxos e sua eventual conversão em ésteres. Vale salientar, que a
esterificação consiste em um processo reversível e um excesso de álcool desloca o equilíbrio no
sentido de formação do biodiesel. Após a esterificação o material deve ser diluído em éter etílico,
pois o procedimento ajuda na visualização das fases durante a remoção do catalisador. O iodo
sublimado é removido com a solução de tiossulfato de sódio, pois o mesmo sofre uma reação de
oxirredução gerando o íon iodeto. A taxa de conversão em massa dos ácidos graxos em biodiesel foi
de 89,0 %. Ressaltando que a matéria-prima (Gracilaria Caudata) empregada para síntese do
biodiesel, mesmo depois do procedimento da remoção de boa parte das impurezas, ainda pode
conter material insaponificável e parte dos ácidos graxos pode ter ficado sem reagir, em virtude de
não se ter otimizado o processo.
4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos são bastante interessantes e demonstram a viabilidade da
aplicação da macroalga Gracilaria Caudata, como matéria prima para produção do biodiesel.
Apesar no baixo rendimento na etapa de extração dos lipídios, acreditamos que esse problema pode
ser resolvido, aplicando uma extração via supercrítico, onde os dados da literatura apresentam
excelentes resultados. Mais alem desses fatos, pode-se notar:
•

O método de Bligh e Dyer é mais positivo para extração do material lipídico;

•
Em algum instante a umidade interferiu na obtenção do material orgânico para a produção
do biodiesel.
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GEOTECNOLOGIAS APLICADAS À ANÁLISE ESPAÇO-TEMPORAL DA EXPANSÃO
URBANA NOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DE SÃO MIGUEL-RN
Rômulo Kleberson de Souza1; Franklin Roberto da Costa2
RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo o mapeamento da expansão urbana das cidades da
Microrregião de São Miguel-RN a partir do uso de Geotecnologias entre os anos de 1987 e 2010, e a
aplicação de uma análise espaço-temporal do local de estudo no recorte de tempo citado. A metodologia
utilizada partiu de levantamento bibliográfico sobre o tema, fotografias aéreas e imagens orbitais dos
satélites Landsat 5 TM e CBERS 2B no formato HRC, e recortes espaciais provenientes do Google Earth,
que foram trabalhadas no Sistema de Informação Geográfica (SIG) SPRING 5.2, desenvolvido pelo Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Como resultado, percebeu-se que grande parte destas cidades
acompanhou uma expansão horizontal paralela ao sentido que segue suas vias de acesso, sejam estradas
estaduais ou vicinais que perpassam sobre o interior dos municípios constituintes. As taxas de expansão
urbana não foram tão expressivas em todas as cidades, pois algumas apresentaram percentual aquém do
esperado, como é o caso das cidades de Coronel João Pessoa, Doutor Severiano e Encanto, que
contabilizaram no período estabelecido, 11,31%, 20,34% e 29,79%, respectivamente. Em contrapartida,
outras desempenharam taxas bem significativas no que remete às características físico-estruturais da área de
estudo, como as taxas de 100,44% diagnosticada na cidade de Água Nova a 290,55% observados no
perímetro urbano do município de Venha Ver, apesar de ser o último a conseguir a emancipação políticoadministrativa na região.
PALAVRAS CHAVE: Geotecnologias; Microrregião de São Miguel-RN; Cidades; Expansão urbana.

INTRODUÇÃO
A Microrregião de São Miguel - RN é considerada uma das mais importantes da Região
denominada “Alto Oeste Potiguar”, perdendo apenas, em importância territorial, para a
microrregião de Pau dos Ferros, que contém o município com nome homônimo a microrregião, e
que agrega as principais atividades de comércios e serviços públicos da região. Além disso, a
microrregião de São Miguel possui um número menor de municípios 09 (nove), contra os 17
(dezessete) de Pau dos Ferros. Ainda assim, os municípios da região estudada vêm passando pelo
processo de expansão urbana com características semelhantes ao da maior microrregião desta
localização do Estado.
Este processo de expansão se dá, aceleradamente, nos municípios pequenos e médios,
direcionados, principalmente, pelo fortalecimento do setor de comércios e serviços, como também
pelo aumento nos benefícios oferecidos pelos governos nas esferas locais, estaduais e federal. É
possível observar, em campo, como as cidades pequenas vêm desenvolvendo atividades comerciais
que, anteriormente, se via apenas em cidades brasileiras com porte maior, tais como supermercados,
lojas de conveniência, dentre outros.
A urbanização dos municípios de pequeno porte vem gerando impactos considerados,
em alguns casos, como um complicador quando tratamos de planejamento urbano. Afirma-se que,
para se entender a dinâmica deste planejamento, torna-se necessário instrumentos que possam
auxiliar na construção do espaço geográfico, visando a obtenção de um ordenamento territorial
capaz de contemplar os componentes necessários para o “funcionamento” adequado das áreas
urbanas.
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Um das ferramentas aplicadas à análise das expansões urbanas é o geoprocessamento.
Este tem como característica a possibilidade de apresentar informações espaciais, desenvolvidas a
partir da elaboração de um banco de dados geográficos, que armazena informações espaciais na
qual são representados por mapas temáticos que poderão ser, posteriormente, analisados de acordo
com sua finalidade.
No Brasil, vários autores utilizaram tal ferramenta para a análise da expansão urbana
dos municípios. Podemos destacar Demarqui e Barros (2010), que apresentam os resultados obtidos
para a delimitação e representação de áreas propostas como zonas de expansão urbana no município
de Álvares Machado – SP. Bariquello (2011) utilizou as ferramentas do geoprocessamento, tendo
como objetivo identificar e analisar a dinâmica da expansão urbana da cidade de Botucatu – SP, ao
longo de 48 anos, através do auxílio do Sistema de Informação Geográfica ArcGIS 9.3, integrando
dados socioeconômicos e naturais, tomando como base, o material cartográfico disponível, a
interpretação de fotografias aéreas e imagens de satélite, as quais possibilitaram a obtenção dos
dados que permitiram a classificação do uso da terra urbana e a identificação das direções do
crescimento urbano de cada período analisado.
Podemos citar vários outros autores, tais como Monteiro et al (2008), Sikora (2000),
Borsoi e Novais Junior (2008), Foresti, Cecatto e Kurkdijan (1993). Importante destacar que estes
são exemplos de trabalhos publicados utilizando a metodologia das geotecnologias para
mapeamento de áreas urbanas, demonstrando o quanto esta tem se tornado um instrumento de
análise e planejamento do meio urbano no Brasil.
A partir de referenciais teóricos analisados, em que se observou o uso do
geoprocessamento no país, o presente trabalho aplica o uso da metodologia das geotecnologias para
a elaboração do mapeamento da expansão urbana das cidades pequenas da região oeste do Estado
do Rio Grande do Norte, demonstrando como as 09 (nove) cidades da Microrregião de São Miguel
expandiram sua área urbana, ao longo dos últimos 23 (vinte e três) anos.
O presente artigo é parte integrante de um projeto maior, desenvolvido no Núcleo de
Pesquisas Geoambientais e Cartográficos (NEGECART), que visa identificar a expansão urbana das
37 cidades que compõem a região denominada Alto Oeste Potiguar, divididas em 3 microrregiões a
saber: Pau dos Ferros, São Miguel e Umarizal, dos quais resta ainda executar a construção dos
dados referentes a microrregião de Umarizal.
Este trabalho foi realizado no Laboratório de Cartografia e Geoprocessamento do curso
de Geografia (LAGEO/CAMEAM/UERN), que integra o NEGECART, a partir do Sistema de
Informação Geográfica (SIG) denominado Sistema para Processamento de Informações
Georreferenciadas (SPRING/INPE 5.2).
O SPRING é um SIG no estado-da-arte com funções de processamento de imagens,
análise espacial, modelagem numérica de terreno e consulta a bancos de dados espaciais. Seus
principais objetivos estão relacionados à construção de SIGs que podem ser aplicados a estudos
sobre agricultura, Geografia, Geologia, Planejamento Urbano e Regional, assim como tornar
acessível a tecnologia do SIG, pois estes são fornecidos gratuitamente, incluindo manuais e
instalação completa do programa (Camara et al, 1996).
MATERIAL E MÉTODOS

A metodologia designada para a elaboração deste projeto foi a mesma usada por Souza
e Costa (2011), quando analisaram a expansão urbana dos municípios da microrregião de Pau dos
Ferros-RN, pois trata-se de uma problemática semelhante, considerada portanto, exequível em outra
área de estudo. O software SIG SPRING/INPE 5.2, foi proposto como suporte inicial das atividades
desenvolvidas, na medida em que suas ferramentas constituíram significância favorável no que diz
respeito à execução dos trabalhos de vetorização, mapeamento e análise dos dados obtidos. Após
esta etapa, foi relevante, por parte dos componentes do trabalho, o acesso a uma fundamentação
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teórica que almejasse aprofundar os conhecimentos acerca do sensoriamento remoto e do
processamento digital de imagens. Foi necessária a realização de um cadastro, de pelo menos um
dos autores do projeto, no site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) para a obtenção
das imagens na extensão HRC no formato monocromático, do satélite sino-brasileiro CBERS 2B,
equivalentes ao ano de 2010 para a realização dos trabalhos de vetorização e das etapas
conseguintes.
O próximo passo foi o cumprimento dos pedidos das imagens as quais continham as
manchas urbanas referentes à Microrregião de São Miguel, para assim, exercer o trabalho de
georreferenciamento com a imagem mosaicada do satélite LANDSAT 5 TM, datada de 31 de julho
de 2009, na órbita 216, ponto 064 – Bandas 2, 4 e 7, abrangendo a Região Alto Oeste Potiguar,
mediante os conhecimentos obtidos para o manuseio do software descrito – SPRING/INPE 5.2.
Houve, posteriormente, a necessidade de desempenhar os trabalhos de vetorização das
imagens HRC e inserção dos polígonos equivalentes às respectivas cidades da microrregião. Como
não foi possível a obtenção de todas as imagens HRC que abrangesse a área de estudo, utilizou-se
alguns recortes espaciais oriundos do Google Earth como forma de confeccionar as cartas das
cidades pertencentes à microrregião descrita. De antemão, recorreu-se ao uso de scanners para a
digitalização das fotografias aéreas das cidades a serem trabalhadas, visando a interpretação das
áreas de expansão urbana da área em estudo para o ano de 1987.
As imagens foram obtidas mediante levantamento aéreo solicitado pelo Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA - RN) no referido ano, sendo que as mesmas
seguiam uma seqüência lógica, separadas por faixas e enumeradas individualmente, datadas do mês
de agosto de 1987 a uma altitude de aproximadamente 2500 (dois mil e quinhentos) metros
(SOUZA e COSTA, 2011).
Posteriormente às etapas de busca e obtenção das representações espaciais concernentes
ao recorte temporal analisado, e antes de iniciar os trabalhos de georreferenciamento e vetorização
das imagens HRC, Google Earth e das aerofotografias, recorreu-se a criação de um Banco de Dados
Geográficos (BDG) no software SIG/SPRING/INPE 5.2 para dar prosseguimento às atividades
requeridas pelo projeto. Assim, os trabalhos de georreferenciamento e mapeamento já tinham
suporte para prosseguirem. Contudo, possibilitou-se a importação das respectivas imagens para o
BDG do SPRING/INPE 5.2, com o objetivo de se fazer as tarefas conseqüentes. A partir deste
momento, foram realizados os trabalhos de georreferenciamento das imagens, orbitais e aéreas, que
consistia em transformar as imagens da extensão .tiff* para a extensão .spg*, compatível com o SIG
utilizado para o desenvolvimento do artigo.
A partir desse momento, executou-se o processo de vetorização visando à criação de
polígonos referentes às áreas urbanas municipais da Microrregião de São Miguel. Para tanto, fez-se
a comparação de algumas das fotografias aéreas que tinham como conteúdo as cidades da
microrregião mediante o uso de sites da internet e programas computacionais, como o Google
Earth, para assim localizá-las e georreferenciá-las na imagem LANDSAT 5 TM da região (Figura
1).
Para as representações espaciais recortadas do Google Earth e do satélite CBERS 2B
HRC equivalentes ao ano de 2010, a inserção dos polígonos obedeceu a critérios específicos quanto
ao processo de mapeamento, pois se tinha uma resolução espacial de 4,5 metros, facilitando assim a
confecção das cartas indicativas ao ano descrito. Também foi possível efetivar um mapeamento
preciso para as representações espaciais competentes ao ano de 1987 devido à boa visibilidade das
mesmas, pois as manchas urbanas apareciam nítidas, inclusive sobre os olhos de um neófito quanto
à utilização de geotecnologias, devido a sua escala cartográfica de 1:16.500 (SOUZA e COSTA,
2011).

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

175

Figura 1: Mosaico das imagens do satélite LANDSAT 5 TM da região estudada no software SPRING 5.2.

Concluída a fase de confecção das cartas correspondentes às cidades da Microrregião de
São Miguel para os anos de 1987 e 2010, a etapa posterior foi a geração de um relatório individual
das respectivas manchas urbanas locais, ordenadas alfabeticamente, onde estabeleceu-se um quadro
comparativo acerca da expansão territorial urbana obtida durante o recorte temporal instituído para
a pesquisa.
Como forma de identificar os valores percentuais de expansão urbana de tais
municípios, e ainda de acordo com a metodologia usada por Souza e Costa (2011), elaborou-se uma
fórmula para obter o percentual de expansão destas cidades e seu posterior modo de aplicação, no
qual se deu da seguinte forma: (área urbana equivalente ao ano de 2010, dada em km²) - (área
urbana equivalente ao ano de 1987, dada em km²) = (valor de expansão urbana obtida). Após esta
operação, aplicou-se uma regra de três simples, possibilitando a obtenção da taxa percentual da
expansão urbana observada mediante o resultado alcançado. A partir desse momento, foi possível
analisar os dados obtidos e observados durante o processo de mapeamento das sedes administrativas
locais de forma que satisfizesse os objetivos e as prováveis hipóteses requeridas pelo projeto.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Microrregião de São Miguel-RN apresentou uma taxa de expansão urbana
considerável em termos proporcionais, entre os anos de 1987 e 2010, no que se refere às suas
características físicas e estruturais. Muito embora a taxa de expansão urbana detectada nessa
microrregião tenha sido relativamente menor do que a observada na de Pau dos Ferros-RN (SOUZA
e COSTA, 2011), propõe-se que a mesma apresenta semelhantes características e comportamento
ao longo do tempo descrito, ressalvando algumas particularidades existentes em cada cidade.
Composta de 09 (nove) unidades municipais, a Microrregião de São Miguel apresenta
como pólo a cidade homônima à região mapeada. São cidades de pequeno porte que detêm como
meio básico de sobrevivência e geração de renda para a população residente, atividades primárias
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como a agricultura e a pecuária, e repasses diretos e indiretos procedentes do governo federal, como
aposentadoria rural e programas sociais (Figura 02).
Além do mais, devido à proximidade que estas cidades sustentam, têm apresentado
algumas características recentes que asseguraram uma relativa semelhança entre as mesmas,
sobretudo no que se refere ao aspecto social. Acredita-se que, devido a tais preceitos, as taxas de
expansão urbana detectadas nesta área tenham apresentado aspectos similares dentre as cidades que
a compõem, principalmente no aspecto quantitativo, ao guardar algumas ressalvas, como o caso do
município de Venha-ver, que demonstrou uma taxa de expansão urbana proporcionalmente
considerável no que tange aos processos regionais, aproximadamente 290% de crescimento
territorial urbano

Figura 2: Mapa da Microrregião de São Miguel com as cartas individuais dos municípios constituintes.
Fonte: IBGE (2007) adaptado por SOUZA (2012).
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Referindo-se aos números detectados mediante a vetorização e mapeamento das
manchas urbanas da microrregião estudada, como citado anteriormente, a cidade de Venha-ver foi
aquela que demonstrou a maior taxa de expansão urbana (290,55%), seguida pelas cidades de
Riacho de Santana com 114,36%, e Água Nova com 100,44%. Por outro lado, as cidades que
demonstraram a menor taxa de expansão urbana foram as correspondentes aos municípios de
Coronel João Pessoa, Doutor Severiano e Encanto, com 11,31%, 20,34% e 29,79%,
respectivamente. Vale salientar que esses números são dados em termos proporcionais, o que requer
considerar o tamanho do perímetro urbano de cada cidade antes de realizar qualquer comparação. A
figura 2 apresenta o recorte espacial da área estudada e a localização das sedes administrativas
municipais, bem como as cartas provenientes de cada localidade.
Analisando-se as cartas, vê-se que as cidades expandiram-se, principalmente, à direção
em que segue o prolongamento de suas vias, estaduais e vicinais, pois asseguram uma maior
comodidade com relação ao deslocamento populacional. Apesar do município de São Miguel deter
o status de pólo regional, o mesmo não assegura o ônus de exercer uma total, mas apenas parcial
influência político-econômica sobre as demais cidades da microrregião, fato que está vinculado à
outra cidade pertencente à microrregião vizinha.
Tal aspecto chega a ser entendido como um meio hipotético que assinala o fato destes
municípios não atingirem os mesmos percentuais de expansão urbana detectada nas cidades
componentes da Microrregião de Pau dos Ferros (SOUZA e COSTA, 2011). Por conseguinte, a
tabela 1 demonstra em termos quantitativos o tamanho do perímetro urbano de cada cidade e,
proporcionalmente, a respectiva taxa de expansão urbana detectada nas mesmas.
Tabela 1: Situação da área urbana dos municípios da Microrregião de São Miguel-RN entre os anos de 1987
a 2010 e o percentual de expansão
MUNICÍPIO
Água Nova
Coronel João Pessoa
Dr. Severiano
Encanto
Luis Gomes
Major Sales
Riacho de Santana
São Miguel
Venha-Ver

Mancha urbana
em 1987 (km²)
1.86
2.99
2.94
4.33
6.56
2.89
2.08
8.72
1.42

Mancha urbana
em 2008 (km²)
3.72
3.33
3.54
5.62
9.83
3.77
4.46
14.12
5.54

Expansão urbana
(%)
100.44
11.31
20.34
29.79
49.80
30.38
114.36
61.85
290.55

Fonte: Laboratório de Cartografia e Geoprocessamento – LAGEO/CAMEAM/UERN, 2012.

Mediante análise da tabela 1, nota-se que a taxa de expansão urbana detectada nas
cidades componentes da microrregião de São Miguel foi significativa, apesar das mesmas
possuírem características físico-estruturais deficitárias, pois são carentes de atividades secundárias,
além da quase inexistência de um setor terciário, que se apresenta ora atrofiado e insignificante em
vários aspectos. Isto porque a população residente procura locomover-se cotidianamente para a
cidade de Pau dos Ferros, em busca de tais serviços e mecanismos de geração e rotatividade de
renda.
Considera-se como meio hipotético, ao qual explica tais taxas de expansão, o fato das
pessoas estarem cada vez mais migrando do campo para a cidade, talvez em busca de oportunidades
ou, inclusive, de uma aproximação a alguns meios que favoreçam uma melhor qualidade de vida,
tais como: atendimento médico-hospitalar, educação, saneamento básico e outros. O êxodo rural,
portanto, vem assimilando-se à realidade urbana em praticamente todo o país. Entende-se que esse
aspecto venha a contribuir com o crescimento desordenado da maioria das cidades, o que não o
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torna uma realidade distinta da microrregião de São Miguel. A tabela 2 apresenta números que
comprovam esses argumentos.
Tabela 2: Sinopse da população da Microrregião de São Miguel-RN nos anos de 1991, 2000 e 2010.
MUNICÍPIO

Pop. Total
Pop. urbana
Pop. rural
1991 2000 2010 1991 2000 2010 1991 2000 2010
Água Nova
2308 2678 2980 1193 N/D* 1908 1115 N/D* 1072
Cel. João Pessoa
4717 4703 4772 1498 1812 1777 3219 2891 2995
Dr. Severiano
6441 6552 6492 2020 2261 2783 4421 4291 3709
Encanto
4721 4898 5231 2103 2116 2130 2618 2682 3101
Luis Gomes
11321 9154 9610 6392 5907 6686 4929 3247 2924
Major Sales
2442 2948 3536 1517 2255 2900
925
693
636
Riacho de Santana 3973 4200 4156 1187 1586 1710 2786 2614 2446
São Miguel
21262 20124 22157 9337 11655 14500 11925 8469 7657
Venha-Ver**
–
3422 3821
–
713
1199
–
2709 2622
Total
57185 58579 62755 25247 28305 35593 31938 27596 27162
Fonte: IBGE (Censo Demográfico 1991, 2000 e 2010). Adaptado por Souza (2012).
* Não declarado.
**Município que não detinha sua emancipação político-administrativa no ano descrito.

Na tabela 2, percebe-se que a população total de quase todas as cidades aumentou, com
exceção de Luis Gomes, que no mesmo período registrou déficit populacional. Nota-se também que
a população urbana da microrregião de São Miguel registrou números positivos quanto a sua
demografia, e que a população rural diminuiu praticamente em todos os municípios, com apenas
uma ressalva: o município de Encanto. Comparando-se as duas tabelas, é possível observar a
relação entre a população e o percentual de expansão urbana, ao passo que foi neste espaço que se
registraram a maior ampliação habitacional e maior parte dos investimentos públicos e privados. O
êxodo rural torna-se a cada dia uma realidade mais presente nestes municípios, pois a carência de
políticas públicas que favoreçam a inserção de uma agricultura familiar, como assistência técnica
por parte de órgãos responsáveis e a ausência de uma reforma agrária justa, dificultam o processo,
pois ainda existe a permanência do latifúndio e uma política assistencialista que mantém subjugada
a maioria da população.
CONCLUSÃO
Os trabalhos decorrentes da análise espaço-temporal efetivados no âmbito das cidades
componentes da Microrregião de São Miguel, mediante o usufruto de geotecnologias, utilizadas
para sua confecção, demonstraram a ocorrência de uma relativa e significativa taxa de expansão
urbana em suas respectivas sedes administrativas em termos proporcionais, pois há de se considerar
o tamanho do perímetro urbano nos anos estabelecidos e compará-los, ao passo que algumas destas
cidades se apresentavam física e estruturalmente menores que outras e mesmo assim
desempenharam um percentual de expansão urbana mais elevada que àquelas que outrora se
apontavam mais extensas. Não se sabe ao certo os fatores condicionantes desse processo, mas o fato
é que algumas cidades obtiveram uma expressiva expansão horizontal de seus limites urbanos
enquanto que outras se estagnaram ou, quando muito, apresentaram a ocorrência de pequenas taxas.
Espera-se que este trabalho conduza a população local a compreender o seu sentimento
de pertencimento ao lugar, ao passo que demonstrem interesse quanto ao aspecto sócio-político ao
qual estão inseridas, para que entendam com destreza o uso e manejamento correto do solo urbano,
que não permaneçam omissas quanto às políticas públicas de habitação e outras, existentes em suas
cidades, e que contribua na formação e no surgimento de mentes críticas, capazes de construir um
ambiente e compatível com as necessidades locais do ambiente e do homem que o habita.
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IMPLEMENTAÇÃO DE UMA ONTOLOGIA PARA UM MODELO DE OBJETOS
DE APRENDIZAGEM BASEADOS NO MAPA DE CONTEÚDOS E NO MAPA
DE DEPENDÊNCIAS
Rommel Wladimir de Lima1; Maria das Graças Pereira da Silva2;
RESUMO: A cada dia o computador se faz mais presente no sistema educacional, porém sua utilização só faz sentido
quando auxilia as atividades didático-pedagógicas dos professores. Uma forma de tornar a utilização do computador
mais significativa é através da utilização de objetos de aprendizagem, recurso capaz de potencializar a reestruturação de
práticas pedagógicas. Para aumentar sua reutilização são utilizadas ontologias que descrevem os conceitos presentes em
um domínio, evitando assim interpretações ambíguas. Por se constituírem numa proposta recente os objetos de
aprendizagem não apresentam um consenso a respeito de suas definições, fazendo-se necessário o desenvolvimento de
um modelo genérico de objetos de aprendizagem. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é a implementação de uma
ontologia para um Modelo Genérico de Objetos de Aprendizagem. Para a implementação da ontologia proposta foi
realizada uma pesquisar por ontologias genéricas que melhor caracterizassem o contexto educacional, para
posteriormente propor um modelo de ontologia que melhor caracterizasse um objeto de aprendizagem tendo as
ferramentas pedagógicas Mapa de Conteúdos e mapa de Dependências como elementos centrais e implementar a
ontologia proposta dentro de um ambiente virtual de aprendizagem. A pesquisa obteve ontologias que descrevem várias
formas de aprendizagem e outras que focam a descrição da estrutura de um sistema de ensino. O ambiente virtual a ser
utilizado foi identificado, o objetivo era determinar os requisitos necessários à implementação da ontologia. Pela
ausência de todos os termos essenciais para um objeto de aprendizagem, o modelo de ontologia genérica e sua
implementação não foi concluída.
PALAVRAS-CHAVE: Objetos de aprendizagem; Ontologia; Planejamento de disciplina.

INTRODUÇÃO
A utilização do computador na Educação só faz sentido na medida em que os professores o
concebem como uma ferramenta de auxílio as suas atividades didático-pedagógicas e como
instrumento de planejamento e realização de projetos interdisciplinares.
Uma forma de tornar a utilização do computador mais significativa é através da utilização de
objetos de aprendizagem, recurso capaz de potencializar a reestruturação de práticas pedagógicas,
criando novas maneiras de refletir sobre o uso da comunicação, da informação e da interação
(AUDINO; NASCIMENTO, 2010).
Objetos de aprendizagem podem ser definidos como qualquer entidade, digital ou não
digital, que pode ser utilizado, reutilizado ou referenciado durante o aprendizado suportado por
tecnologia (IEEE LOM, 2012).
Para aumentar a reutilização dos objetos de aprendizagem são utilizadas ontologias que
descrevem os conceitos presentes em um domínio, evitando assim interpretações ambíguas. Fator
de grande relevância por possibilitar a comunicação entre os agentes envolvidos no processo,
computadores e pessoas, na medida em que são reduzidas as diferenças conceituais ou
terminológicas.
Por se constituir como uma proposta recente no sistema educacional os objetos de
aprendizagem ainda não apresentam um consenso universalmente aceito a respeito de suas
definições (AUDINO; NASCIMENTO, 2010).
Assim, como não existe um consenso a respeito das definições a respeito dos Objetos de
1
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Aprendizagem e ao mesmo tempo em que o uso de tecnologias educacionais só faz sentido quando
promove e facilita o papel do professor, o desenvolvimento de Objetos de Aprendizagem terá como
base nas ferramentas pedagógicas Mapa de Conteúdos e no Mapa de Dependências (LIMA;
FIALHO, 2011), possibilitando pensar o processo de planejamento da disciplina através de
objetivos educacionais.
Dessa forma, o objetivo deste trabalho é a implementação de uma Ontologia para um
Modelo Genérico de Objetos de Aprendizagem de forma que possa ser utilizada dentro de um
Ambiente Virtual de Aprendizagem.
Para a implementação da ontologia proposta foram definidas as seguintes etapas: pesquisar
por ontologias genéricas que melhor caracterizassem o contexto educacional, propor um modelo de
ontologia que melhor caracterizasse um objeto de aprendizagem tendo as ferramentas pedagógicas
Mapa de Conteúdos e mapa de Dependências como elementos centrais e implementar a ontologia
proposta dentro de um ambiente virtual de aprendizagem.
MATERIAL E MÉTODOS
Na primeira fase do projeto foi realizado um levantamento das principais as ontologias
relacionadas com a educação. Na segunda fase foi realizada a identificação do ambiente virtual a ser
utilizado, o objetivo era determinar os requisitos necessários à implementação da ontologia. As
fases de definição da ontologia genérica para objetos de aprendizagem e de implementação da
ontologia em um ambiente virtual de aprendizagem não foram concluídas e terão continuidade nos
próximos meses, pois são necessárias para desenvolvimento de um repositório de Objetos de
aprendizagem, dentro do ambiente virtual de aprendizagem.
O ambiente virtual de aprendizagem escolhido foi o Moodle (2012) por ser utilizado como
ambiente de implementação das ferramentas pedagógicas Mapa de Conteúdos e Mapa de
Dependências, motivado pelas características de portabilidade, embasamento na pedagogia
construtivista, além de ser um software de fonte aberta - Open Source Software (OPENSOURCE,
2012), características estas fundamentais também para a implementação de uma ontologia para um
Modelo Genérico de Objetos de Aprendizagem.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Uma Ontologia para um Modelo Genérico de Objetos de Aprendizagem fornece um modelo
de representação computacional, evitando interpretações ambíguas e possibilitando o
compartilhamento de conhecimento e seu reuso.
Para a implementação da ontologia foi realizada uma pesquisa a respeito das ontologias
que melhor caracterizassem o domínio educacional. Algumas das ontologias obtidas descrevem
várias formas de aprendizagem e outras focam a descrição da estrutura de um sistema de ensino
superior como os cursos, às disciplinas e os alunos. As formas de aprendizagem focadas foram à
cooperativa, a aprendizagem baseada em problema e a colaborativa.
Apesar do forte interesse da comunidade acadêmica pelo uso de um vocabulário comum,
frequentemente, na literatura, os significados dos termos se confundem e até se contradizem. Como
exemplo, podem-se citar as diferenças entre o significado dos termos “colaboração” e “cooperação”
(GAVA; MENEZES, 2003). De maneira semelhante acontece com “aprendizagem colaborativa” e
“aprendizagem cooperativa”.
Ted Panitz (1996 apud GAVA; MENEZES, 2003) define a cooperação como “uma estrutura
de interação projetada para facilitar a realização de um produto final ou objetivo específico através
de pessoas trabalhando conjuntamente em grupos”. Na cooperação é necessário compartilhar
objetivos e realizar ações em comum.
Já a colaboração é definida como “uma filosofia de interação e estilo de vida pessoal, onde
os indivíduos são responsáveis por suas ações, incluindo a aprendizagem e o respeito às habilidades
e contribuições de seus pares”.
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Em relação à expressão aprendizagem colaborativa o Núcleo Minerva (2012) define como
um conjunto de métodos e técnicas de aprendizagem para utilização em grupos estruturados, assim
como de estratégias de desenvolvimento de competências mistas (aprendizagem e desenvolvimento
pessoal e social), onde cada membro do grupo é responsável, quer pela sua aprendizagem quer pela
aprendizagem dos elementos restantes.
A aprendizagem cooperativa busca promover a união de esforços para atingir um objetivo
coletivo comum, sem necessariamente uma construção conjunta, mas apenas a união de esforços,
que podem ser até isolados, mas unidos ao final para atender ao objetivo traçado. Na cooperação
também se pretende atingir um objetivo coletivo comum, mas subtende-se um esforço conjunto em
prol do alcance deste objetivo (GAVA; MENEZES, 2003).
Para a aprendizagem cooperativa Gava e Menezes (2003) apresentam uma ontologia cujo
objetivo principal é descrever o conhecimento sobre os elementos essenciais que devem ser
considerados na aprendizagem cooperativa.
A ontologia proposta busca fornecer uma conceituação explícita sobre os elementos
essenciais presentes na aprendizagem cooperativa, ajudando outras pessoas a compreenderem
melhor esta área de conhecimento e contribuir para a construção de ambientes cooperativos mais
fundamentados.
Para aprendizagem colaborativa Inaba et. al. (2001) propõem uma ontologia que é um
sistema de conceitos, que atua como uma base de apoio para a identificação da aprendizagem
colaborativa.
Também para a aprendizagem colaborativa Barros et. al. (2001, 2002) apresentam uma
ontologia, criada a partir da pesquisa sobre mecanismos de representação para relacionar e integrar
elementos de aprendizagem colaborativa presentes nos ambientes reais de aprendizagem. A
ontologia apresentada considera e relaciona estes elementos de aprendizagem, usando-os para
construir novos cenários de aprendizagem colaborativa.
A aprendizagem baseada em problema (Problem-Based Learning - PBL) é uma teoria de
aprendizagem na qual os estudantes aprendem através da resolução de um problema, que em geral
não possui uma solução trivial e uma única solução correta (HMELO-SILVER, 2004). A
aprendizagem é centrada no estudante e o conhecimento é adquirido de forma autodirigida. O
professor atua como facilitador do processo de aprendizagem, ao invés de apenas transmitir
conhecimentos.
Para a aprendizagem baseada em problema (Problem-Based Learning - PBL) Fontes et. al.
(2011) propõem uma ontologia que preenche os requisitos de abstração e significação dos conceitos
relacionados ao domínio.
A ontologia abrange as estratégias que podem ser desempenhadas pelo facilitador, as
habilidades que os estudantes devem adquirir no processo de aplicação da PBL, a capacidade de
resolução de problemas, a colaboração e a motivação. Abrange também as metas relacionadas ao
aprendizado dos estudantes, dentre outros conceitos.
Para o contexto de ensino e aprendizagem Leidig apud (GAVA, 2003) apresenta uma
ontologia que não descreve nenhuma forma de aprendizagem específica. A ontologia possui um
modelo didático que caracteriza grafos conceituais e servidores como um tipo de vocabulário e
gramática para informação semântica sobre objetos de conhecimento.
Outras ontologias encontradas também não descrevem nenhuma forma de aprendizagem
específica, mas focam a descrição da estrutura de um sistema de ensino como os cursos, as
disciplinas e os alunos.
Estas ontologias são disponibilizadas em repositórios de ontologias, facilitando a utilização
de uma ontologia mais adequada ao domínio desejado. Neste trabalho serão apresentadas quatro
ontologias encontradas em repositórios, são elas University, InstOntology, Academia e Education.
A ontologia University fornece classes e propriedades para descrever a estrutura interna de
uma instituição acadêmica. A ontologia representa uma instituição composta por faculdades que
contém cursos com seus departamentos. Cada disciplina contêm um objetivo educacional, seus
programas e seus conteúdos são trabalhados em módulos. Cada professor e cada aluno podem
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desenvolver uma pesquisa e está associado a um grupo de pesquisa.
A ontologia InstOntology descreve um curso oferecido pela instituição acadêmica. Este
curso pode ser um programa de PhD ou pós-doutorado, graduação ou pós-graduação. Descreve as
disciplinas contidas em um curso. A ontologia descreve ainda os funcionários administrativos
(diretor), assistente de projeto, aluno de graduação, ou de pesquisa júnior ou sênior; e professor,
professor associado e conferencista.
CONCLUSÃO
Algumas das ontologias educacionais encontradas focam diferentes formas de aprendizagem
e outras ontologias focam a descrição da estrutura de um sistema de ensino superior. Estas
ontologias estão disponíveis em repositórios. As formas de aprendizagem focadas foram à
cooperativa, a aprendizagem baseada em problema e a colaborativa.
O Moodle será utilizado na implementação da ontologia para um Modelo Genérico de
Objetos de Aprendizagem por permitir a portabilidade, embasamento na Pedagogia Construtivista
(CASTORINA et al., 2003 apud Lima, 2009), além de ser um software de fonte aberta - Open
Source Software (OPENSOURCE, 2012).
O modelo de ontologia que caracterize um objeto de aprendizagem tendo as ferramentas
Mapa de Conteúdos e mapa de Dependências como elementos centrais e a implementação da
ontologia proposta dentro de um ambiente virtual de aprendizagem ainda não foram concluídos,
porque apesar de existirem várias ontologias relacionadas ao domínio educacional elas não
representam todos os termos essenciais que devem ser considerados em um objeto de
aprendizagem, sendo necessária uma análise mais detalhada desses termos.
O próximo passo será sua realização para posteriormente desenvolver um repositório de
Objetos de aprendizagem, dentro do ambiente virtual de aprendizagem que, utilizando a ontologia
modelada possibilite salvar, pesquisar e recuperar os cursos criados e que seguem o modelo de
Mapa de Conteúdos e Mapa de Dependências.
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INTERAÇÃO DIPOLAR E SUPRESSÃO DO SUPERPARAMAGNETISMO DE
NANOPARTÍCULAS DE MAGNETITA
Claudivan Moreira de Souza1; Silas Pedrosa Sarmento2; Ana Lúcia Dantas3; Artur da Silva
Carriço4

RESUMO: Neste trabalho, relata-se uma investigação teórica das interações dipolares sobre as
propriedades térmicas de ferrofluidos constituídos por partículas superparamagnéticas submetidas a
campos magnéticos estáticos. O objetivo desta pesquisa é determinar a densidade apropriada e a
susceptibilidade magnética de ferrofluidos de magnetita para aplicações biomédicas,
particularmente a hipertermia magnética, de modo a obter uma grande eficiência na terapia. Os
resultados foram obtidos através de um modelo teórico, utilizando um método auto-consitente,
focando no impacto da densidade das partículas e da temperatura sobre a transição da fase
superparamagnética para a fase superferromagnética. Mostra-se que por escolha adequada da
densidade de partículas, a uma dada temperatura, pode-se obter um aumento considerável na
susceptibilidade inicial do ferrofluido. Há um aumento correspondente na SAR (Specific Absorption
Rate), uma vez que a potência absorvida por um ferrofluido é proporcional à susceptibilidade
inicial.
PALAVRAS-CHAVE: Aplicações biomédicas; Hipertermia magnética; Interação dipolar;
Nanopartículas de magnetita.
INTRODUÇÃO
A nanotecnologia biomédica tem nos últimos anos contribuído para importantes
avanços em técnicas e procedimentos relacionados ao diagnóstico e terapia de patologias diversas,
como por exemplo, o câncer. As nanopartículas magnéticas tem um potencial enorme para
aplicações em processos terapêuticos como: vetorização de drogas, hipertermia magnética e a
liberação controlada de fármacos.
O primeiro registro de uso de hipertermia com partículas magnéticas data da década de
50, explorando o aquecimento de micropartículas magnéticas. A Hipertermia magnética é uma
modalidade de tratamento de câncer através da elevação de temperatura entre 41 e 45ºC com um
tempo de tratamento mínimo de 30 minutos, este processo tem atraído considerável interesse devido
a sua eficácia clínica e a possibilidade de eliminação seletiva de tumores malignos, localizados ou
profundamente enraizados (SOUZA, 2011). O carreamento de drogas por sistemas nanoparticulados
é considerado uma técnica valiosa para atingir a liberação controlada de drogas. A miniaturização
de um sistema carreador de drogas até a escala nanométrica permite boa estabilidade, absorção e
transferencia tissular quantitativa excelente e assim a atividade fármaco-dinâmica (RIBEIRO,
2008).
O fenômeno do superparamagnetismo ocorre com partículas magnéticas com dimensão
média de algumas dezenas de nanômetros. Neste estado, as nanopartículas magnéticas apresentam
magnetização apenas na presença de campo magnético externo, quando retirado o campo a partícula
1
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não permanece magnetizada. Isto ocorre, pois os momentos magnéticos dos materiais
nanoparticulados, assim como, todos os fenômenos na natureza apresentam uma tendência a
procurarem sempre o estado de mínima energia. Partículas magnéticas nesta escala têm um
comportamento complexo, em que a magnetização acomoda-se entre um eixo preferencial,
originando a anisotropia do material. Por outro lado, um fator que interfere na modificação da
direção da magnetização é a denominada energia térmica, kBT onde kB é a constante de Boltzmann e
T é a temperatura, cuja tendência é a de desordenar os momentos magnéticos , fazendo com que
estes, não fiquem em uma direção fixa, fenômeno conhecido por flutuação térmica, que pode ser
tratada pelos modelos de relaxação de Néel e o de Brown. Estas estruturas com anisotropia
uniaxial K e volume V submetidas a uma temperatura T , ao atingirem o limite superparamagnético
podem assumir dois estados de equilíbrio. Quando a energia térmica torna-se grande kBT > KV, os
spins que compõem a estrutura podem assumir qualquer um dos dois estados, ou seja, o sistema
perde a estabilidade. O tempo de relaxação de Néel (τN) é o tempo necessário para reverter o
momento magnético de um estado de equilíbrio para outro, enquanto a nanopartícula permanece
imutável em relação ao meio. Já o tempo de Brown (τB) refere-se a rotação da própria partícula
suspensa no fluido, desde que nesse caso o momento magnético encontra-se acoplado à partícula.
Como o objetivo desse trabalho é a aplicação em hipertermia magnética, vamos considerar apenas o
tempo de relaxação de Néel, uma vez que a nanopartícula encontra-se imobilizada no tecido. Este
tempo característico depende da energia de anisotropia KVm e da energia térmica kBT, o tempo de
relaxação τN pode ser escrito do seguinte modo,

τ = τ 0 e( KV / k T )

(1)

B

onde τ0 é aproximadamente igual a 10-9 s, K é a constante de anisotropia, Vm é o volume da
partícula, kB é a constante de Boltzmann e T é a temperatura.
Se a energia térmica é maior que a energia de anisotropia, isso ocorre para altas
temperaturas ou pequenos volumes, tem-se τm maior que τ, onde τm é o tempo de medida, com isso o
sistema se encontra no regime superparamagnético. No caso contrário se kBT < KV, então τ > τm
isso leva o sistema ao regime superferromagnético ou bloqueado (SILVA, 2007).
O caráter superparamagnético do ferrofluido é fator imprescindível para todas as
aplicações biomédicas de partículas magnéticas veiculadas por via venosa. A segurança médica
requer que aglomerados estáveis de nanopartículas sejam impedidos de se formar. Um aglomerado
de nanopartículas pode crescer ao ponto de provocar trombos fatais. Portanto qualquer aplicação
médica por via endovenosa pressupõe o uso de sistemas de partículas que dispersam com facilidade
e não formam aglomerados estáveis. Há evidências de que a interação dipolar em ferrofluidos
densos leva a um comportamento coletivo das partículas que compõe o ferrofluido
superparamagnético e este pode melhorar a dissipação de energia e consequentemente a eficiência
na terapia por hipertermia magnética (DENNIS et al, 2009)
Os principais parâmetros que determinam a eficácia do sistema de nanopartículas para a
hipertermia magnética são: o tempo de relaxação de Néel (DORMAN & TRONC, 1997), a
susceptibilidade magnética inicial χ 0 da nanopartícula, dentre outros. A partir destes parâmetros é
calculado o SAR ou absorção específica (AE), é dada por (ROSENSWEIG, 2002):

P = πμ0 χ0 H 02 f

2πfτ
1+(2πfτ)2

(2)

A AE é proporcional a um fator de frequência, que depende do volume das partículas e da constante
de anisotropia (através do tempo de relaxação), e da magnetização de saturação MS através da
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susceptibilidade inicial. A frequência do campo alternado é também um parâmetro possível de se
controlar.
A maioria dos estudos nesse campo tem como foco a otimização da taxa de absorção
específica SAR (Watt/kg), que descreve a energia magnética convertida em calor por unidade de
massa do material magnético. O principal objetivo desse trabalho é encontrar a densidade crítica
para a transição do estado superparamagnético para o estado superferromagnético. Esta densidade
crítica depende da temperatura. Observa-se que para uma densidade um pouco abaixo da densidade
crítica, a susceptibilidade inicial das partículas superparamagnéticas é muito alta. Esta é uma
situação de interesse para a maioria das aplicações biomédicas, tais como a segmentação de drogas,
a hipertermia magnética e a liberação controlada de fármacos. Portanto, o desafio contido nesta
pesquisa é o controle da densidade de nanopartículas do ferrofluido, definindo uma densidade
própria de ferrofluido para que encontremos o máximo de aumento na taxa de absorção específica,
mantendo o caráter superparamagnético do ferrofluido, sem permitir a formação de aglomerados
que são altamente prováveis no estado superferromagnético (CULLITY & GRAHAM, 2009).
Apresentamos um cálculo teórico das propriedades magnéticas de nanopartículas de
magnetita interagindo em um ferrofluido, onde identificamos a densidade crítica de partículas
superparamagnéticas, acima da qual o sistema é superferromagnético. São consideradas
nanopartículas com diferentes diâmetros e temperaturas variadas. Assim como, seus respectivos
valores de susceptibilidade, de forma a otimizar a hipertermia magnética. Para tal, é tomada como
referência a maior taxa de absorção específica dos sistemas.
MATERIAIS E MÉTODOS
O nosso modelo teórico é constituído por nanopartículas (cristalitos) de magnetita
(Fe3O4) arranjadas em cadeias lineares. O parâmetro de rede da cadeia controla a densidade do
sistema de partículas, em que a maior densidade corresponde a partículas em contato. O sistema é
investigado em presença de campo magnético externo, e as curvas de magnetização são obtidas a
partir do campo externo com valor suficiente para saturar a magnetização. A interação entre as
nanopartículas é dada pelo campo dipolar (CULLITY & GRAHAM, 2009):

rrr r
r
3(μ.r)r μ
Hd =
- 3
r5
r

(3)

A função de partição do sistema por partículas é dada por:

Z =e

( µ0 H eff / k BT )

+e

( − µ0 H eff / k BT )

(4)

a partir da equação (4) e através de uma descrição estatística, pode-se definir a média térmica da
magnetização por:

 µ0 H eff 
(5)
⇒ 〈 µ 〉 = µ0tgh 

e
+e
 k BT 
onde Heff é a soma do campo de interação dipolar com o campo externo aplicado. Considerando os
efeitos dipolares sobre os cristalitos a média da magnetização pode ser escrita como:
 h
α 〈 µ 〉 / µ0  
〈µ〉
= tgh  K  ext +
(6)

µ0
t

  t
〈µ〉 =

µ0 e

µ0 H eff / k BT

µ0 H eff / k BT

− µ0 e

− µ0 H eff / k BT

µ0 H eff / k BT

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

188

2V 2 n 2 µ B2
K=
α = (d '/ d )3 ∑1/ i 3
2
3
k B v TR d
i
e V é o volume da célula, v é o volume do cristalito, n é o número de magneton de Bohr na
celula, µ B é o magneton de Bohr, d é a aresta do cristalito e d’ é a densidade de partículas relativas a
d.
O tratamento numérico se deu através de um modelo auto-consistente, desenvolvido nos
Grupos de Magnetismo da UERN e UFRN utilizando a linguagem de programação Fortran, que
permite levar em conta a interação dipolar em somas irrestritas, incluindo todas as partículas, como
é apropriado para um efeito de longo alcance. Para uma determinada temperatura existe uma
densidade crítica, acima da qual há uma transição para a fase superferromagnetica. Logo abaixo
dessa densidade crítica o sistema exibe uma grande susceptibilidade inicial. A potência de
aquecimento (SAR) é proporcional à susceptibilidade inicial χ 0 , e é dada pela equação (2).
As nanopartículas de magnetita estudadas foram produzidas em moinho de bolas de alta
energia e suas medidas obtidas por meio VSM e DRX. A nanopatícula de forma cúbica possui
dimensões de 5.912Å, 5.945 Å e 8.388 Å contendo 12 átomos e 16 magnétons de Bohr por célula
unitária.
sendo,

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados mostram que perto do limiar da densidade de uma fase de nanopartículas
superparamagnéticas o sistema apresenta grande aumento da susceptibilidade inicial. A Fig.1
mostra que para uma partícula de 5nm com temperatura de 218.4 K a densidade crítica é 3.25 x 1018
partículas por cm3. Para esta densidade a susceptibilidade magnética aproxima-se de 70. Na Fig. 2 o
diametro da partícula é de 7nm, para a mesma temperatura a densidade crítica é 4.25 x 1017
partículas por cm3 e a susceptibilidade magnética está próxima de 95. Na Fig. 3 que o diâmetro da
partícula é de 10nm com a mesma temperatura a densidade crítica é 9.39 x 1016 partículas por cm3 e
a susceptibilidade é próxima de 250. Percebe-se que a susceptibilidade inicial de sistemas de
nanopartículas pode variar por um fator de 4 para os sistemas com partículas de 5 nm e 10 nm isso
remete ao fato de se buscar o valor ideal da densidade do ferrofluido que proporcione um sistema
com maior valor de susceptibilidade possível que seja coerente com as aplicações propostas.

Figura 1: Curvas de magnetização e susceptibilidade magnética em função do campo externo aplicado para partículas
de 5nm e temperatura de 218,4K
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Figura 2: Curvas de magnetização e susceptibilidade magnética em função do campo externo aplicado para partículas
de 7nm e temperatura de 218,4K.

Figura 3: Curvas de magnetização e susceptibilidade magnética em função do campo externo aplicado para partículas
de 10nm e temperatura de 218,4K

Existe um limiar da densidade de nanopartículas que podem levar a um aumento
considerável da susceptibilidade inicial. À temperatura ambiente, a densidade crítica de partículas
de magnetita de 5nm é de cerca de 3,64 x 1018 partículas/cm³, como mostra na Fig. 4 abaixo,

Figura 4: Curvas de magnetização e susceptibilidade magnética em função do campo externo aplicado para partículas
de 5nm e temperatura de 290K

Para partículas com diâmetro de 10nm e mantendo a temperatura ambiente a densidade
crítica é 1015 partículas/cm3, assim como a susceptibilidade magnética é de aproximadamente 150.
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Figura 5: Curva de magnetização e susceptibilidade magnética em função do campo externo aplicado para
partículas de 10nm e temperatura de 290K.

Para partículas com diametro de 17nm a densidade crítica obtida foi de 2,56 x 1015
partículas/cm3 e a susceptibilidade magnética obtida foi próxima de 230, como mostra a Fig. 6
abaixo. Percebe-se um aumento considerável no valor da susceptibilidade inicial quando se o
diametro da partícula é aumentado de 10 para 17nm.
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Figura 6: Curva de magnetização e susceptibilidade magnética em função do campo externo
aplicado para partículas de 17nm e temperatura de 290K

Estudos mostram que os efeitos dipolares em medidas de magnetização (VSM), em
sistemas de partículas superparamagnéticas pode, com uma grande chance, esconder a natureza de
superparamagnetismo. Em amostras com uma alta concentração de partículas, as interações interpartículares de dipolo pode resultar na formação de um estado coletivo. (MORUP et al, 2010). A
previsão da influência do efeito dipolar na supressão de relaxamento superparamagnético se
verificou experimentalmente. Nossos resultados experimentais de magnetização realizadas em
partículas de magnetita, produzidas num moinho de bolas, mostraram um aumento na coercividade
com o aumento de tamanho de partícula de acordo com a Figura abaixo,
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Figura 7: Curvas de magnetização Experimental de partículas de magnetita produzidas em moinhos de bolas de alta
energia. O número na figura indica o tempo em horas que a amostra ficou submetida a um campo máximo de 1,5 T.

As curvas de magnetização e susceptibilidade magnética revelam a significância do
controle da densidade de partículas do ferrofluido. Acima da densidade crítica o sistema está em um
estado bloqueado, no caso contrário o sistema é superparamagnético. Ao controlar a densidade de
partícula é possível otimizar o valor do SAR, obtendo-se assim uma maior eficiência no processo
terapêutico de hipertermia magnética.
CONCLUSÃO
O controle da densidade das nanopartículas de magnetita leva a um aumento do valor da
susceptibilidade inicial , dessa forma é possível obter um alto valor para a absorção específica ,
mantendo os parâmetros de frequência e amplitude do campo toleráveis para aplicações
biomédicas. Como perspectiva de continuação do projeto pretendemos estudar o sistema em três
dimensões e investigar o efeito dipolar em partículas alongadas ( elipsoidais ) , com isso esperamos
um valor maior na taxa de absorção específica , obtendo uma grande eficiência na terapia por
hipertermia magnética.
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INVESTIGAÇÂO DA POSSIBILIDADE DE INCORPORAR DETECTORES
PIROELÉTRICOS PARA USO EM UM ESPECTRÔMETRO DE INFRAVERMELHO
DISTANTE
João Barbosa Neto1; Thomas Dumelow2
RESUMO: O projeto tem como finalidade a estudo da incorporação de novos detectores e de instrumentos
necessários para o funcionamento de um espectrômetro de infravermelho distante usado no projeto de Estudo de
Espectroscopia Infravermelho Distante e Efeitos Ópticos Relacionados aos Fônons em Matéria Condensada. Durante
o período compreendido entre agosto de 2011 e julho de 2012, conforme o planejamento foram realizados os estudos
das literaturas indicadas para uma melhor compreensão dos princípios físicos relacionados com o objetivo da pesquisa,
formatação do computador designado para o controle, aquisição e tratamento dos dados advindos do espectrômetro,
instalação do sistema operacional e do software responsável pela automatização do equipamento, incorporação de uma
nova placa de aquisição de dados e comunicação entre o computador e o espectrômetro e iniciada a revisão da
programação de automação do espectrômetro (Labview) e feitos estudos e testes para a substituição do detector
fotoacústico por um detector piroelétrico.
PALAVRAS-CHAVE: Espectroscopia; Infravermelho distante; Instrumentação.

INTRODUÇÃO
A espectroscopia de infravermelho (Griffiths; Homes, 2002), é um método de
mensuração da absorção ou reflexão de variadas freqüências de infravermelho por uma amostra
disposta na rota de um feixe de luz infravermelha.
O espectrômetro de infravermelho distante na qual esse estudo é baseado opera em uma
faixa de freqüência de 30 cm-1 a 1000 cm-1 possibilitando as pesquisas nas áreas de óptica e
espectroscopia da matéria condensada, tendo como função a classificação das propriedades ópticas,
fornecendo informações sobre as características das excitações em função da radiação
eletromagnética, por meio da absorção ou reflexão de uma amostra. Nesta faixa de operação o
principal foco é o estudo dos fônons, plasmons e os magnons (Dumelow et al, 1993; Jensen et al,
2009), que designam das vibrações de redes cristalinas, excitações coletivas de elétrons livres e das
excitações coletivas de spins em materiais magnéticos (Kittel, 2006) respectivamente, tornando-se
uma ferramenta importante numa área de grande potencial de pesquisa.
O nosso equipamento é do modelo transformada de Fourier (Griffiths; Homes, 2002,
Brown et al, 1999), baseado no interferômetro de Michelson, que extrai as informações sobre as
amostras a partir das analises dos picos de interferências resultantes das superposições de ondas
eletromagnéticas provocadas pelo interferômetro, sendo este tipo equipamento o mais adequado
para os estudos na faixa de freqüência de infravermelho distante.
O interferômetro é constituído por um divisor de raios, um espelho fixo e outro espelho
móvel (Halliday; Resnick, 2007), conforme ilustrado na figura 1.

Figura 1: Esquema de funcionamento do interferômetro de Michelson
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Neste interferômetro um feixe de luz proveniente de uma fonte de infravermelho, incide
sobre uma lâmina semitransparente (divisor de raios) que faz com que o feixe seja dividido em dois
raios perpendiculares direcionados aos espelhos. Estes espelhos refletem os raios de volta ao
divisor, que os uni novamente, e os enviam ao detector que faz a leitura da interferência devido à
superposição das ondas eletromagnéticas.
O projeto nasceu da necessidade de continuação da montagem do espectrômetro e
incorporação de novos equipamentos para seu funcionamento, neste período fez-se necessário a
instalação de uma nova placa para aquisição de dados e automatização do processo de leitura das
medidas e instalação do software para o tratamento dos dados coletados e testes com um novo tipo
de detector para uma possível incorporação deste equipamento ao sistema.
MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi realizado no período de agosto de 2011 a julho de 2012, todo o
desenvolvimento, construção e a montagem dos equipamentos foram executadas no laboratório de
analises magnéticas e ópticas (LAMOP), campus central da Universidade do Estado do Rio Grande
do norte, UERN.
Para um melhor entendimento sobre o funcionamento deste equipamento, ilustramos na
figura 2 o espectrômetro com vista superior. As referências dão idéia da configuração real do
equipamento, dos seus principais componentes e o percurso realizado pelas ondas eletromagnéticas
durante seu funcionamento.

Figura 2: Espectrômetro montado para medidas de refletividade

As linhas direcionadas estão mostrando a trajetória das ondas eletromagnéticas durante
o funcionamento do instrumento. As linhas vermelhas são feixes de laser e as azuis são raios
infravermelhos. Ambas saem de suas respectivas fontes, seguindo para os espelhos que os
direcionarão para o divisor de raios; no divisor de raios cada raio é dividido em dois feixes que
seguem para o espelho fixo e para o espelho móvel. Ao tocar nos espelhos os feixes refletem
novamente para o divisor de raios atravessando-o. Os feixes de laser ao passar pelo divisor de raios
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são capturados pelo fotodiodo. Os raios infravermelhos seguem do divisor de raios para um espelho
côncavo, daí refletindo para a amostra que reflete novamente para dois outros espelhos antes de
chegar ao detector que mostra o padrão de interferência.
A distância do espelho móvel ao divisor de raios pode ser ajustada com precisão, pois
essa separação determina a diferença entre as distâncias que os feixes vão percorrer durante seu
percurso até chegar novamente no divisor de raios. Os feixes ao se reencontrarem geram uma
interferência e o padrão de interferência gerado depende da diferença dos caminhos dos raios e dos
comprimentos de onda emitidos pela fonte. Essa interferência é usada para encontrar o espectro da
fonte modificado pela amostra.
As medidas de refletividade, como descrito no funcionamento do espectrômetro da
figura 2, realizam-se em duas etapas, na primeira as ondas eletromagnéticas do interferômetro de
Michelson refletem na amostra e são jogadas para o detector, e na segunda, elas refletem no espelho
(refletor perfeito) em vez que a amostra. Então os resultados são comparados e deles é extraído o
espectro de refletividade, como no procedimento ilustrado na figura 3.
Amostra
Fonte

Interferômetro
de Michelson
Detector

Fonte

Espelho

Interferômetro
de Michelson

Compara
Detector

Figura 3: Medidas de Refletividade

As medidas de transmissividade podem também ser realizadas em duas etapas como
mostra a figura 4, uma com amostra e a outra sem, os resultados obtidos das medidas são
comparados e logo em seguida é retirada a informação sobre o espectro de freqüências de radiação
eletromagnética que a amostra transmite.
Amostra
Com amostra

Fonte

Interferômetro
de Michelson

Detector
Compara

Sem amostra

Fonte

Interferômetro
de Michelson

Detector

Figura 4: Medida de transmissividade

Em nosso instrumento, a fonte de infravermelho distante é uma lâmpada de mercúrio, o
divisor de raios é feito com lâmina de mylar, distendida em um suporte de alumínio, e o movimento
do espelho móvel é controlado por um sistema hidráulico. Uma segunda fonte, um laser de He-Ne,
é usada para gerar franjas para determinar a posição do espelho móvel.
Todo o espectrômetro é hermeticamente fechado e inteiramente evacuado por uma
bomba mecânica para eliminar absorções provenientes de vapor de água, evitando possíveis erros
na leitura das interferências pelo detector.
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O detector até então usado no espectrômetro era um detector tipo Golay, um detector
óptico-acústico que opera na faixa espectral de 0,2 a 20 THz. É equipado com uma janela de
entrada de 6 mm de diâmetro de HPDE (high-density polyethylene) semi-transparente (1), por onde
recebe o sinal a ser analizado e este incide sobre um filme (2) localizado no centro de uma câmara
com gás selada. A energia absorvida pelo filme aquece o gás, que expande distorcendo uma
membrana que forma uma das paredes da câmara. Essa deformação é percebida através da variação
de intensidade de luz refletida desta. Esta luz provem do sistema óptico, composto por um LED
(light emissor diode) (8) e um conjunto de lentes e fendas (5,6,7.9), e é detectada por um fotodiodo
(11) que transforma a variação de intensidade luminosa em tensão eletrica. Um circuito de préamplicador tipo FET (Field Effect Transistor), duplo incluso no aparelho converte a tensão de saída
do fotodotodio em um sinal de tensão útil AC. As referências do esquema óptico deste detector são
mostradas na figura 5.

Figura 5: Esquema óptico do detector Golay

O detector Golay tem uma ótima sensibilidade, porém essa propriedade o torna um
equipamento bastante susceptível a rupturas, por seu funcionamento ser baseado em um sistema
mecânico que envolve uma membrana sensível à dilatação térmica de gás, além de ser um
equipamento com um alto custo financeiro, o que nos fez com que pesquisássemos um novo tipo de
detector para ser usado em nosso projeto. Durante a pesquisa constatamos que com a evolução dos
materiais os detectores piroelétricos tiveram uma melhoria considerável em sua sensibilidade,
passando estes a operar dentro range espectral compatível com nosso estudo, tendo estes a
vantagem de ter um menor custo e fragilidade em comparação ao Golay, por essas características
fizemos a aquisição deste equipamento na tentativa de incorpora-lo ao espectrômetro de
infravermelho distante para o uso na caracterização das propriedades ópticas dos materiais em
estudo.
O novo detector piroelétrico que testamos foi do tipo titanato de lítio (LiTO3), esse modelo
de detector piroelétrico é constituído por uma fina pastilha de elemento dielétrico que é,
fundamentalmente, um capacitor no qual o dielétrico é um material piroelétrico, devidamente
polarizado, de forma que havendo uma variação na temperatura do elemento piroelétrico acarretará
no carregamento do capacitor, gerando assim uma d.d.p.(diferença de potencial) entre “as placas do
capacitor”, quando em circuito aberto. A figura 6 mostra a estrutura básica de joulemeter (medidor
de joules) piroelétrico.
Material absorvente de luz

Material piroelétrico

Dissipador de
calor

Pulso de luz

Eletrodos

Figura 6: Estrutura básica de um joulemeter piroelétrico
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De maneira simplificada, um pulso de luz é absorvido pela superfície do detector que aquece
alterando assim a temperatura do material piroelétrico que está sobposto. Isto separa cargas elétricas
no piroelétrico criando d.d.p., enquanto um pulso de energia passa através dele até o dissipador de
calor, permitindo que o piroelétrico esteja pronto para outro pulso e evitando o aquecimento
excessivo do conjunto. Essencialmente, o material piroelétrico contém permanentes dipolos
elétricos que estão orientados numa direção específica. A mudança rápida de temperatura no
material irá alterar a orientação desses dipolos mudando o campo elétrico interno e provocando um
desequilíbrio na carga elétrica entre os dois grandes lados do dispositivo. Existem também dois
elétrodos finos de metal sobre estas superfícies permitindo que a carga flua a partir de um elétrodo
em um resistor de carga e, em seguida, volte para o cristal piroelétrico, através do outro elétrodo
eliminando o desequilíbrio. A corrente elétrica é convertida em um sinal de tensão através do
resistor de carga. A tensão elétrica lida pelo aparelho de medição é proporcional à energia.
Nosso modelo é um T-Rad-USB da Gentec-EO formado por um detector piroelétrico e um
módulo DSP (digital signal processor), que possui um lock-In digital interno. Sua alimentação e
feita através de uma conexão USB (universal serial bus) que também atua como uma porta COM
(communication) virtual, quando o detector e o módulo estão conectados ao computador através da
USB, o módulo lê o conteúdo do EEPROM (electrically-erasable programmable read-only memory)
identificando o detector e fornecendo os dados para a calibração e correção do comprimento de
onda através do software que é fornecido junto com o equipamento. Os dados são tratados por meio
da placa de controle e aquisição de dados. As fotos abaixo mostram o detector, o módulo DSP e ao
lado a tela principal do programa de tratamento de dados.

(a)

(b)

Figura 7: (a) Detector piroelétrico T-Rad-USB; (b) Tela principal do programa

A nova placa de controle e aquisição de dados foi instalada no computador para
automatização de todo o processo de caracterização das amostras recebendo, e enviando dados e
comandos ao espectrômetro. Por meio desta será possível comandar os atuadores pneumáticos
através de sinais digitais controlando o avanço e recuo do espelho móvel do espectrômetro e
determinar sua posição com a contagem das franjas do laser detectadas pelo foto diodo, determinar
o inicio e fim do percurso e ler os sinais oriundos do detector. A conexão entre a placa o
espectrômetro e feita por meio de um cabo DB37 e um bloco de terminais.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em testes feitos com o novo detector, este conseguiu perceber variações de radiação advinda
de nossas mãos. O sinal detectado foi lido em um osciloscópio ligado à saída analógica do módulo
DSP. Feito isto, para que se fosse feita a leitura do sinal digital pelo software ouve a necessidade de
incorporação de um chopper para modular o sinal devido ao lock-in integrado ao módulo, porém o
software que acompanha o equipamento não fornece as opções necessárias para que o detector seja
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configurado para o uso no espectrômetro. Investigamos também o uso da saída analógica para a
obtenção do interferograma. O sinal medido pelo osciloscópio deve ter o mesmo valor do sinal
recebido pela interface. Entretanto mesmo conseguindo detectar a radiação infravermelha do
espectrômetro não foi possível, com essa configuração, observar um padrão de interferência
satisfatório para a nossa atual pesquisa. Outro detector piroelétrico, da QMC Instruments, também
esta sendo adquirido para incorporação ao sistema. Neste o material piroelétrico (DLA-TGS) é
diferente do mencionado anteriormente e em sua composição não é integrado um lock-in, o que nos
propiciará uma leitura mais direta, que deverá ser mais adequada para uso com o espectrômetro.
A placa de controle e aquisição de dados instalada no computador terá seus testes realizados
ao passo em que concluirmos a fabricação de um adaptador que irá receber as saídas e entradas
analógicas e digitais ligadas ao bloco de terminais em conectores BNC (bayonet Neill–Concelman).
CONCLUSÃO
Neste período foi feita a incorporação da placa de controle e aquisição de dados ao
computador, porém testes ainda serão realizados para aferir seu funcionamento. Foi concluída a
formatação e instalação do Labview para que sejam feitos os programas de automação responsáveis
pelo comando do espectrômetro pelo computador. Recebemos um criostato de fluxo continuo para
medidas em baixas temperaturas, mas a caixa de amostra na qual seria este seria alocado ainda
estamos aguardando sua chegada. Concluímos os testes em um dos detectores piroelétrico
solicitados, sendo que neste, nos testes não foi possível detectar um interferograma compatível com
o atual estudo. O outro detector piroelétrico da QMC Instruments está sendo esperado.
REFERÊNCIAS
BROWN, D. E.; DUMELOW, T.; JENSEN, M. R. F.; PARKER, T. J, A high-resolution Fourier
transform spectrometer for far infrared magneto-optic spectroscopy of magnetc materials. Infrared
physics & technology, Holanda, v. 40, p. 219-230 1999.
DUMELOW, T.; PARKER, T. J.; SMITH, S. R. P.; TILLEY, D. R. Far– infrared spectroscopy of
phonons and plasmons in semiconductor superlattices, Surface Science Reports, Holanda, v. 17, p.
151-212, 1993.
GRIFFITHS, P. R.; HOMES, C. In: CHALMERS J. C.; GRIFFITHS P. R., Eds. Handbook of
Vibrational Spectroscopy, Volume 1, Chichester, UK, John Wiley & Sons, 2002, p. 326-336.
HALLIDAY, D.; RESNICK, R. Fundamentos de Física, Rio de Janeiro: LTC, 2007. Vol. 4.
JENSEN, M. R. F.; FEIVEN, S. A.; DUMELOW, T.; PARKER, T. J.; ABRAHA, KAMSUL;
CAMLEY R. E.; SMITH, S. R. P.; TILLEY, D. R., Terahertz Science and Technology, v. 2, p.105119.
KITTEL, C., Introdução à Física do Estado Sólido, Rio de Janeiro: LTC, 2006. 598p.

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

199

LEITURA DE ARTIGOS ENVOLVENDO O ACETATO DE CELULOSE A PARTIR DO
BAGAÇO E A SINTESE DO MESMO NO LABORATÓRIO
Simone Cristina Freitas de Carvalho1 Cicero Bosco Alves de Lima2
RESUMO:
Nesse trabalho foi feito um estudo de alguns artigos sobre acetato de celulose e no laboratório foi
feita a síntese do acetato de celulose a partir do bagaço da cana-de-açúcar, por meio da acetilação
envolvendo o ácido acético glacial e o ácido sulfúrico.
PALAVRAS-CHAVES: Acetato de celulose; leitura; bagaço
INTRODUÇÃO

O acetato de celulose é um polímero derivado da polpa de celulose com alto grau de pureza.
Em escala comercial, a produção de acetato de celulose é um processo complexo onde a primeira
etapa envolve a acetilação da polpa de celulose fazendo uso do anidrido acético para a produção de
um produto intermediário conhecido como “floco”. O cabo de acetato é produzido por meio da
dissolução dos flocos em acetona. Após a dissolução, o sistema passa por uma filtração para a
remoção de partículas e a fiação dos filamentos, que são reunidos para formar uma fita ou corda.
Ainda antes de sua comercialização, essa fita passa por um processo no qual é ondulada e
condicionada para a remoção dos resíduos de acetona. Dados de 2005 mostram que a Celanese
vendeu cerca de 10 toneladas de cabos de acetato no Brasil, o que representa uma participação de
mercado de apenas 0,1%, e a Acetate Products LTDA (“APL”) vendeu cerca de 180 toneladas de
cabos de acetato, correspondendo a uma participação de mercado de apenas 1,6%. Dessa forma,
verificase que a participação das empresas foi de apenas 1,7%. A maior parte da produção de cabos
de acetato no Brasil é feita pela empresa Rhodia Acetow Brasil LTDA, com uma participação de
98,3%.
O acetato de celulose é um material polimérico completamente atóxico que é obtido de uma
fonte de celulose de grande pureza como polpa de madeira, linter de algodão ou pasta de celulose,
através da reação com ácido acético e anidrido acético utilizando ácido sulfúrico como catalisador,
esse processo de acetilação pode ser completo ou parcial. Na acetilação completa a celulose
incorpora três grupos de radical acetato por cada unidade de glicose, ao mesmo tempo em que o
ácido sulfúrico provoca uma acentuada degradação do polímero de modo que, ao final, apenas 200
– 300 unidades de (β) D-glucopiranose estarão presentes na cadeia do polímero1-5. Síntese do
acetato de celulose é muito importante devido a grande utilização que ele propicia. O objetivo
desse trabalho obter mais informações sobre o acetato de celulose e depois sintetiza-lo.
MATERIAL E MÉTODOS
Foram feitas muitas leituras de artigos relacionados à pesquisa. Recolhemos o bagaço e fizemos a
limpeza do mesmo com ácido e álcool e logo em seguida fizemos a acetilação e sintetizamos o
material a ser utilizado para se fazer a membrana.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Síntese do acetato de celulose
1.
2.

Bolsista voluntária -UERN
Professor DQ-UERN
ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

200

Utilizou-se o procedimento descrito por Rodrigues Filho et al , para a acetilação do bagaço.5 Foi
utilizado um tempo de acetilação de 48 horas.. Cerca de 2,00 g de bagaço foi pesado e então foram
adicionados 40,00 mL de ácido acético glacial. Agitou-se por 30 min em temperatura ambiente. Em
seguida adicionou-se uma solução contendo cerca 0,3 mL de H2SO4 concentrado em 17,5 mL de
ácido acético glacial e agitou-se a mistura por 15 minutos em temperatura ambiente. Filtrou-se a
mistura e colocou-se o filtrado num frasco e então foram adicionados cerca de 40,00 mL de
anidrido acético. Agitou-se e retornou-se o filtrado ao frasco inicial contendo a solução filtrada.
A mistura foi agitada por mais 30 minutos e deixada em repouso. Após 48 horas adicionou-se
água destilada ao meio reacional até que não houvesse mais a formação de precipitado. Filtrou-se a
mistura a vácuo e o precipitado retido no filtro foi lavado até a neutralização. O material foi seco
em estufa por 90 min. a 105 °C. 5

Figura 1. Esquema da acetilação parcial da celulose

Material obtido
A estrutura altamente cristalina e organizada da celulose se deve aos grupos hidroxilas, que
ficam a mostra nas cadeias poliméricas lineares e formam ligações de hidrogênio intra- e
intermolecular. Devido à essa alta cristalinidade natural, a celulose não é solúvel em solventes
convencionais e a solubilidade das fibras de celulose vem apenas de seus segmentos amorfos e/ou
componentes não celulosídicos.6 As reações da celulose em que a cadeia polimérica fica intacta se
dão nos grupos hidroxilas livres presentes nas unidades de glucose. Estas reações utilizadas para
modificar as propriedades de um polímero, já pronto, barato e facilmente acessível possuem
excepcional importância industrial (R.Boyd and R.Morrison, 1983). Os primeiros derivados de
celulose sintetizados em laboratório e produzidos em escala industrial foram os ésteres de celulose
de ácidos orgânicos e inorgânicos. Esses ésteres se formam quando os grupos hidroxilas das cadeias
de celulose são substituídos por grupos acila. A diminuição da quantidade de grupos –OH na cadeia
de celulose, leva a formação de derivados, normalmente mais solúveis em solventes convencionais,
um vez que, passamos a trabalhar com materiais menos cristalinos devido a diminuição das
possibilidades de ligação de hidrogênio intra e intermolecular. Os ésteres de celulose mais
1.
2.
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importantes produzidos industrialmente são acetato de celulose (CA), propionato acetato de
celulose (CAP) e butirato acetato de celulose (CAB). Esses ésteres de celulose, mesmo sendo,
normalmente, mais caros que termoplásticos originados de petróleo, são produzidos em grande
escala por causa de suas excelentes propriedades (Adair Rangel de Oliveira Júnior, 2002).
O acetato de celulose ( Figura 2) é notável pela sua dureza, maciez ao toque, resistência a
impactos, baixa flamabilidade e facilidade de processamento. É usado para fabricação de cabos de
chaves de fenda, talheres e escovas, armações de óculos, lantejoulas, brinquedos, pentes de cabelo
e, por sua total atoxicidade, em objetos de contato com o corpo humano.

.
Figura 2. Acetato de celulose do bagaço e estrutura

Caracterização

Todas o material produzido será analisado FTIR, DSC, TG e raios X e serão fabricadas as
membranas de acetato de celulose. Um FTIR de um composto acetilado está mostrado na figura 3 e
na Figura 4 mostra um TG do bagaço. Ambos iremos confrontar com o nossos materiais
produzidos no laboratório da UERN. Uma membrana é uma interface entre duas fases adjacentes
que age como uma barreira seletiva, regulando o transporte de substâncias entre dois
compartimentos. As membranas podem ser constituídas de polímeros orgânicos, materiais
inorgânicos ou ainda compósitos.Infelizmente devido à greve na UERN não foi possível se fazer as
análises e as possíveis caracterizações.

1.
2.

Bolsista voluntária -UERN
Professor DQ-UERN
ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

Figura 3. FTIR da fibra acetilada

Figura 4. TG do bagaço
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CONCLUSÃO
O material acetato de celulose foi sintetizado a partir do bagaço da cana-de açúcar. Na leitura dos
artigos encontramos muitas figuras envolvendo a celulose o acetato de celulose com as quais iremos
comparar nos trabalhos futuros.
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MAPEAMENTO DAS ZONAS ÚMIDAS DA MICROBACIA DO RIACHO CAJAZEIRAS –
PAU DOS FERROS/RN
Alcigerio Pereira de Queiroz1; Franklin Roberto da Costa2; Jacimária Fonseca de Medeiros3

RESUMO: As discussões sobre zonas úmidas começam a ganhar importância a partir da
Convenção de Ramsar, Irã em 1971, sendo que estas se destacam por sua importância no que
concerne a utilização, conservação e qualidade dos recursos hídricos continentais e para a
sobrevivência da flora, fauna e até mesmo humana. O presente trabalho tem como objetivo
contribuir para o conhecimento das zonas úmidas na microbacia hidrográfica o riacho Cajazeiras –
Pau dos Ferros/RN, a partir de seu mapeamento, que deu se através de técnicas de
geoprocessamento, bem como análise comparativa desta área em um espaço temporal de
aproximadamente 20 anos (1987 – 2008). A metodologia aplicada foi a de Borges et. al. (2009),
porém com adaptações. Utilizamos fotografias aéreas em escala 1: 16.500 monocromáticas, para o
mapeamento do ano de 1987, e imagens do sensor HRC do satélite CBERS 2B para o ano de 2008.
As mesmas foram editadas e processadas no Sistema de Informações Geográficas - SPRING 5.2,
utilizamos método de interpretação visual para o mapeamento e obtenção dos resultados. O
mapeamento da área mostrou que encontramos três tipos principais de zonas úmidas, sendo elas
açudes, riachos e áreas alagadiças. A supressão das zonas úmidas neste espaço temporal se mostrou
como principal preocupação ambiental. Acredita-se que a desordenada expansão urbana neste
período se caracteriza como o fator responsável por tais alterações.
PALAVRAS-CHAVE: Mapeamento; Microbacia Hidrográfica; Recursos Hídricos; Semi Árido;
Zonas Úmidas.
INTRODUÇÃO
A utilização, conservação e qualidade dos recursos hídricos continentais está no bojo
das mais diversas discussões em todo o planeta, isso acontece pelo fato que este recurso natural
começou a se tornar escasso desde meados do século XX em virtude da utilização deste de forma
demasiada e sem qualquer uso racional pela sociedade desde o advento da revolução industrial.
Mais recentemente, no século XXI vivenciamos um quadro de escassez de água, tornando-se
necessário pensar cada vez mais sobre este recurso tão precioso para a sobrevivência humana.
Neste sentido, abre se um leque de discussões sobre as zonas úmidas, sendo as
primeiras discussões realizadas na Convenção de Ramsar, no Irã, que aconteceu no dia 02 de
Fevereiro de 1971, e que como afirma o artigo 1.1 do texto da referida convenção, define:
é considerada zona úmida toda extensão de pântanos, charcos e turfas, ou superfícies
cobertas de água, de regime natural ou artificial, permanentes ou temporárias, com água
parada ou corrente, doce, salobra ou salgada. As áreas marinhas também são consideradas
zonas úmidas, contanto que a profundidade da maré baixa não exceda a seis metros.
(Ramsar, 1971, p.1)

Desta forma, as zonas úmidas tendem a desempenhar um papel de extrema importância
no que concerne a sobrevivência dos seres vivos, e dos ecossistemas, uma vez que abarca desde
1
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pequenos a grandes sistemas aquáticos, assim: “a cobertura da convenção estende se a uma ampla
variedade de ecossistemas aquáticos, incluindo rios, zonas costeiro-marinhas e zonas úmidas
artificiais, tais como lagoas, açudes e represas” (Secrétariat de la Convention de Ramsar, 2006 apud
Silva, 2010).
Nota-se, portanto, a importância dessas zonas úmidas para o regime hídrico, em
qualquer área que elas estejam presentes, e, portanto preservá-las é fator preponderante para
garantir a abundancia da água em nosso planeta. A respeito Borges (2009), p.2 ressalta:
Entre as ações de maior importância para a conservação dos recursos hídricos a fim de
manter o equilíbrio ambiental e o bem-estar das populações humanas, está a preservação
das áreas úmidas, que desempenham um papel fundamental no equilíbrio hidrológico dos
cursos d’água, garantindo a sua perenidade e oferta deste recurso com boa qualidade e
constante disponibilidade para o suprimento deste recurso para as atividades humanas. [...]
A supressão de áreas úmidas e de vegetação ciliar rompe um equilíbrio ecológico e impede
essas áreas de executarem sua função hidrológica.

Cabe ainda colocar que as zonas úmidas também consistem da geomorfologia do
ambiente em que estão inseridas, assim como afirma Borges (2009, p. 07), “as áreas úmidas são
zonas resultantes de dois fatores correlacionados, a geomorfologia e os recursos hídricos de um
determinado ambiente. O relevo apresenta características que favorecem o acumulo de água que,
por sua vez, condiciona a vida animal e vegetal deste ambiente.”
Diante desta perspectiva destaca-se o estudo das zonas úmidas presentes nas
microbacias hidrográficas, pois essas se constituem como ferramentas importantes para o
gerenciamento dos recursos hídricos, assim como afirma Araújo & Pinese [200-], “a bacia
hidrográfica como unidade de recorte espacial do planejamento constitui se em elemento
fundamental do manejo e gestão ambiental dos recursos naturais, por integrar o solo e a água,
essenciais para sustentação e manutenção da vida.”.
Viegas Filho [200-] ainda acrescenta “as razões pelas quais as bacias hidrográficas são
consideradas como os espaços territoriais mais adequados para a gestão dos recursos hídricos
decorrem do fato de que, através da água, estes vêm a ser espaços integradores de diferentes
processos naturais e/ou antrópicos que ali ocorrem.”
Desta forma busca se entender o conceito de microbacia hidrográfica que compreende,
assim como afirma Martin (2000) apud Araújo & Pinese [200-], p.2:
A microbacia hidrográfica compreende uma área entre um fundo de vale (rio, riacho, sanga
e várzeas) e os espigões (divisores de água) que delimitam os pontos dos quais toda a água
das chuvas escorre para esse fundo de vale. Destaca que, a área geográfica de uma
microbacia atinge entre 200 e 300 ha, compreendendo todos os elementos físicos e os
equipamentos de infra-estrutura econômica e social existentes.

Segundo Botelho (2010) o conceito de microbacia hidrográfica está ligado intimamente
ao conceito de bacia hidrográfica e de sub-bacia, o que segundo ele acaba por inibir a construção de
um conceito próprio e formal para as microbacias.
Para a realização de estudos em zonas úmidas, uma ferramenta bastante pertinente
consiste no uso de geotecnologias, como o geoprocessamento, pois assim como afirma Lemke
(2009), p.854: “As técnicas do geoprocessamento podem ser aplicadas ao manejo florestal, à
preservação permanente, ao monitoramento de impactos ambientais, ao planejamento regional,
agricultura, pecuária, dentre a outros.” Desta forma fica evidente a importância das ferramentas de
geotecnologias para a realização de tal estudo.
Os Sistemas de Informações Geo-referenciadas (SIGs) se aplicam efetivamente em
estudos em zonas úmidas, uma vez que assim como afirma Silva (2003), p.42:
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Em termos de recursos naturais, os SIGs podem servir como instrumento para planejamento
e áreas de lazer, proteção ambiental, gerenciamento de reservatórios, estudos de impactos
sobre o meio ambiente. Em termos do gerenciamento da geografia político-administrativa,
os SIGs facilitam o estabelecimento de zoneamento, o gerenciamento da qualidade de água,
a aquisição de terras e o controle da cobrança de impostos.

Diante de tais fatos e perspectivas, destaca-se a importância de estudos sobre as zonas
úmidas e em particular, aquelas situadas na região do semi-árido nordestino Brasileiro. A
importância dessas zonas úmidas é maior em climas áridos, onde podem propiciar sítios de refúgio
e nidificação de muitas espécies de flora e fauna que se não fossem por elas, não sobreviveriam, e
podem ser de importância crítica para as pessoas (CONVENSÃO DE RAMSAR SOBRE AS
ZONAS ÚMIDAS, Suíça, 2009. p 04).
Neste sentido, tem-se a relevância de estudos sobre as zonas úmidas da microbacia
hidrográfica do riacho Cajazeiras – Pau dos Ferros/RN, assim como sua caracterização que deu-se
através de técnicas de geoprocessamento, uma vez que não há estudos aprofundados sobre a
temática proposta nesta região. O presente trabalho tem como principal objetivo contribuir para o
conhecimento das zonas úmidas na microbacia do riacho Cajazeiras, a partir de imagens
desenvolvidas por sensores remotos orbitais e comparadas em um período de 20 anos, para que se
possam ter subsídios para uma futura preservação o até definição de limites para a possível criação
de aéreas de preservação permanente.
LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
A microbacia hidrográfica do Riacho Cajazeiras localiza-se no território dos municípios
Rafael Fernandes, Pau dos Ferros (ambos na microrregião de Pau dos Ferros), Encanto e Água
Nova (microrregião de São Miguel).
Vale salientar que, conforme definido em projeto aprovado, as zonas úmidas a serem
mapeadas são aquelas situadas na porção sudoeste do município de Pau dos Ferros, sendo, portanto,
a caracterização fisiografica restrita a área de estudo.
No que concerne ao seu embasamento geológico à área de estudo está segundo
Medeiros, et. al. (2010), situada em uma área que apresenta rochas bastante antigas, de idade pré
cambriana, o que a caracteriza como uma área cristalina e que esta está inserida no domínio
jaguaribeano composto principalmente por paragnaisses e ortognaisses.
A geomorfologia da área segundo Dantas e Ferreira (2010), está inserida no domínio da
depressão sertaneja, que apresenta áreas rebaixadas levemente onduladas com elevação entre 200 e
300 m e com presença de relevos residuais caracterizados como agrupamentos de inselbergs, o que
se torna nítido na paisagem aplainada.
Segundo Pinheiro, et. al. (2010), o clima predominante em todo o nordeste brasileiro é o
semi árido, isso ocorre devido a vários sistemas meteorológicos que atuam nesta área. A
precipitação média anual na mesorregião oeste potiguar a qual o município de Pau dos Ferros está
inserido varia entre 600 a 800 mm, sendo que o período de chuvas ocorre de janeiro a junho.
Os tipos de solos que ocorrem em todo o Estado do Rio Grande do Norte são os mais
diversos, porém segundo o levantamento de solos feito pela Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (EMBRAPA, 1999 apud Nunes 2006), o solo predominante nesta área é o Argissolo
vermelho-amarelo, que apresenta como principais características, fertilidade alta, acentuadamente
drenado e relevo suave.
A nossa área de estudo segundo o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio
Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA, 2008), está inserida na formação vegetal da Catinga,
sendo essa especificamente a Caatinga Hiperxerófila, que se caracteriza por apresentar uma
vegetação de caráter mais seco, com a presença de cactáceas e com plantas de porte baixo.
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Para classificar a rede de drenagem da área de estudo, utilizamos a classificação
proposta por Christofoletti, (1980), onde é possível verificar que o padrão apresentado na área é o
dendrítica ou arborescente, porque em todo seu desenvolvimento tem uma forte aparência com uma
árvore, sendo que o riacho principal corresponde ao tronco e os seus afluentes ao ramos da árvore.
MATERIAL E MÉTODOS
Para a realização do referido trabalho, utilizamos a metodologia aplicada por Borges et.
al. (2009), sendo adaptada para que se tornasse possível atingir êxito nos objetivos da pesquisa
durante o seu período de desenvolvimento.
MATERIAL
Foram utilizadas as seguintes ferramentas para a elaboração do referido trabalho:
• Para o ano de 1987, Foram utilizadas (07) sete fotografias aéreas na escala de 1:
16.500, com distorção focal de 153, 544 mm, sendo da Faixa 16a_517, 519, 521
e da Faixa 17_359, 361, 363 e 368. Essas que foram executadas por EsteioEngenharia e Aerolevantamentos S.A em agosto daquele ano, foram doadas e
estão disponíveis no Laboratório de Cartografia e Geoprocessamento –
LAGEO/CAMEAM/UERN.
• Para o ano de 2008, foram utilizadas duas imagens monocromáticas do sensor
HRC do satélite CBERS 2B, órbita 149_A, ponto 107_1, obtida pelo sensor em
11/10/2008, com resolução espacial de 2,7 metros, pelo Instituto Nacional e
Pesquisas Espaciais (INPE), disponível no site <www.inpe.br>. Vale salientar
que as mesmas foram obtidas gratuitamente.
• Uma máquina scanner.
• Um computador com o SIG/SPRING/INPE 5.2 devidamente instalados, valendo
ressaltar que ambos são gratuitamente ofertados pelo INPE e que as máquinas
utilizadas são todas do Laboratório de Cartografia e Geoprocessamento –
LAGEO/CAMEAM/UERN.
MÉTODOS
O mapeamento das zonas úmidas da área de estudo foi realizado em etapas, que se
deram da seguinte forma:
1. Foram selecionadas as fotografias aéreas e as imagens de satélite a serem
trabalhadas no SIG/SPRING.
2. As fotografias aéreas foram digitalizadas por meio de escanner, editadas e
transformadas no IMPIMA 5.2, para o formato SPG, já que as mesmas foram
escaneadas em formato TIF, pois é o formato de imagem que proporciona uma
boa qualidade de visualização.
3. As imagens de satélite também foram transformadas no IMPIMA 5.2, para o
formato SPG, para ser visualizado no SPRING.
4. Depois foi criado o Banco de Dados Geográficos (BDG) no SPRING 5.2, onde
ocorreu todo o processamento digital das imagens e fotografias aéreas.
5. Foi elaborado um mosaico com as imagens de satélite, pelo fato de serem
georeferenciadas e isso foi de grande utilidade para o georeferenciamento das
fotografias aéreas.
6. Um mosaico com as fotografias aéreas também foi construído, isso após todas
elas estarem devidamente georeferenciadas.
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7. Após isso e com base no método de interpretação visual em tela de computador
foi realizado o mapeamento de toda a área de estudo, tanto no mosaico das
fotografias aéreas para o ano de 1987, como para o mosaico das imagens de
satélite para o ano de 2008.
8. A finalização das cartas deu se no SCARTA, que é uma ferramenta que está
inserida no SPRING 5.2.
9. Após a finalização do mapeamento e das cartas, realizou-se uma interpretação
visual e comparativa do produto final das cartas elaboradas a fim de se chegar
aos resultados e discussões.
10. Como forma de averiguar os resultados obtidos através da interpretação visual e
identificar possíveis alterações nas zonas úmidas, foram realizados trabalhos de
campo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As figuras 01 e 02 apresentadas neste trabalho são respectivamente resultados do
mapeamento, gerando produtos cartográficos, sendo a figura 01 correspondente a carta imagem das
zonas úmidas para o ano de 1987 e a figura 02 correspondente a carta imagem das zonas úmidas
para o ano de 2008.

Figura 01: Carta imagem das zonas úmidas da porção
sudoeste do município de Pau dos Ferros – RN (1987)
Fonte: Queiroz 2012.

Figura 02: Carta imagem das zonas úmidas da porção
sudoeste do município de Pau dos Ferros – RN (2008)
Fonte: Queiroz 2012.

As zonas úmidas presentes nas cartas imagem de 1987 e 2008 se apresentam
basicamente em três grupos, sendo eles os riachos, os açudes e as áreas alagadiças. Neste sentido,
percebe-se na carta de 1987 que os riachos tendem a se concentrar na porção sul da carta,
salientando que a direção da drenagem exercida por estes, é de sul para norte, indo ao encontro do
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açude 25 de março. Nota-se a existência de grandes áreas com solo exposto ao longo das suas
margens, o que caracteriza intervenções antrópicas, principalmente retirada da mata ciliar, o que
vem ocasionando desde então degradações em todo o seu leito, podendo acarretar entre outros
fatores o seu assoreamento. Esse fato continua sendo notório também na carta imagem de 2008.
Conforme verificado em trabalho de campo, esses riachos têm atividade de drenagem restrita ao
período chuvoso, sendo, pois intermitentes. Outra problemática evidenciada são as alterações em
trechos do riacho cajazeiras devidas a mudanças no curso de seu leito, supostamente ocasionada
pela retirada de solo para a construção civil.
Os açudes estão respectivamente localizados a oeste, leste e norte em ambas as cartas. A
oeste na carta de 1987 existia um grupo desses corpos d’água, totalizando 10 açudes; esses que em
2008 aparecem em 13 unidades. A leste em ambas as cartas, esses mananciais se apresentam de
forma mais dissipada ao longo das proximidades da BR405, sendo 10 unidades em 1987, e 11 em
2008. A porção norte do riacho destaca-se por suas dimensões espaciais e volumes de água, sendo
verificada a presença da maior zona úmida da área estudada, o açude 25 de março. No tocante aos
impactos ambientais, percebe-se que estes já eram notórios em 1987 em virtude do crescimento da
cidade em seu entorno. Quanto ás dimensões deste açude percebe-se que em 2008 se tornam
maiores em relação a 1987, não esquecendo aqui de levar em consideração os índices
pluviométricos daquele ano, que foram atípicos para a região. O açude que aparece no centro da
carta de 2008, não se faz presente na imagem de 1987, caracterizando-se assim como uma nova
zona úmida, porém em trabalho de campo, constatou-se que este perdeu sua funcionalidade em
virtude da desobstrução do material que servia de retenção para as águas. Ainda identificamos que a
ausência de mata ciliar se constitui como uma realidade preocupante, pois nos poucos casos onde
conseguimos identificar a presença de fragmentos vegetacionais, notamos um ambiente com
dinamismo diversificado. Quanto ao regime hídrico, os açudes pequenos e médios são intermitentes
e os de maior porte são perenes, isso ocorre devido a capacidade de armazenamento de água de cada
um. Devido aos baixos índices pluviométricos registrados nos últimos anos, constatou-se que sua
maioria se apresenta com baixos volumes de água.
As áreas alagadiças se apresentam em menor número, apenas 5, sendo a maioria
concentrada ao longo da BR405 e uma na porção oeste da carta, realidade essa evidenciada para as
duas cartas, verificando apenas alterações nas suas dimensões, sejam elas de aumento ou
diminuição de tamanho. Elas se caracterizam como intermitentes, por sofrerem inundações apenas
no período de chuvas, salientando que essas áreas concentram água por apresentarem de forma
natural suave declividade no relevo.
A supressão de algumas zonas úmidas se configura como o principal impacto ambiental
vislumbrado na área objeto de estudo, se caracterizando pelo aterramento de algumas dessas, devido
ao crescimento urbano desordenado. Como exemplo podemos citar, o ocorrido com o açude
encontrado na carta de 1987 (ver figura 03 e 04).

Figura 03: Recorte da carta imagem das zonas úmidas da
porção sudoeste do município de Pau dos Ferros – RN
(1987) Fonte: Queiroz 2012

Figura 04: Recorte da carta imagem das zonas úmidas da
porção sudoeste do município de Pau dos Ferros – RN
(2008) Fonte: Queiroz 2012
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CONCLUSÃO
Ao realizar o mapeamento das zonas úmidas fica evidente que não houveram muitas
alterações quando comparamos as cartas de 1987 e 2008, sendo que os problemas ambientais que se
apresentavam naquela época se agravaram neste período de tempo. Evidentemente verifica-se o
aumento de alguns corpos d’água na carta de 2008, passando de 27 açudes em 1987 para 33 no
referido ano, salientando que esse aumento supostamente deu-se devido a necessidade da população
ali residente de armazenar água para os mais diversos fins em períodos de estiagem, ocasionando
alterações na dinâmica da paisagem. Conclui-se ainda sobre os impactos ambientais que essas zonas
úmidas vêm sofrendo, dentre os quais a supressão de algumas, em virtude da expansão desordenada
da cidade.Cabe aqui citar que o referido trabalho se apresenta no contexto da literatura como
subsídio para pesquisas posteriores, tais como delimitação de APP’s, além é claro de ofertar uma
atualização hidrográfica para o de 2008.
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MAPEAMENTO ROBÓTICO EM GRADE DE OCUPAÇÃO 3D
Carlos Eduardo Silva Morais; Anderson Abner de Santana Souza2
RESUMO: O objetivo da presente pesquisa foi o de investigar e desenvolver a construção de
mapas tridimensionais para a navegação segura e eficiente de robôs móveis. O foco principal desta
pesquisa está no estudo dos mapas baseados em grade de ocupação, a qual é definida como uma
representação discreta, onde cada célula armazena uma probabilidade de ocupação de um local
mapeado. Isso permite que um robô tenha uma descrição detalhada de obstáculos presentes no seu
ambiente, permitindo-o realizar movimentos seguros e precisos sem risco de colisões. As
informações sensoriais necessárias para construir o mapa são providas por um sistema de visão
estéreo. Os mapas resultantes favorecem a execução de tarefas como tomadas de decisões na
navegação autônoma, exploração, localização e planejamento de caminhos. Experimentos práticos
reais mostram que o método de mapeamento apresentado é útil para a navegação de robôs
autônomos.
PALAVRAS – CHAVE: Visão Computacional; Câmeras Estéreo; Mapa em Grade de Ocupação
3D.
INTRODUÇÃO
A tarefa de mapeamento de ambientes é considerada fundamental para que um robô
móvel alcance, de fato, a autonomia (THRUN, 2002). O mapeamento robótico pode ser definido
como o processo de adquirir um modelo espacial do ambiente por meio de informações sensoriais.
De posse de um mapa do seu ambiente um robô móvel pode interagir de forma coerente, podendo
navegar de forma segura em relação aos objetos que o cerca e, lidando de modo flexível frente a
situações inesperadas. Sem os mapas, a determinação das posições dos objetos no entorno do robô,
bem como a dedução da trajetória a ser seguida seria mais complexa. É importante que a tarefa de
mapeamento seja realizada corretamente, pois a aquisição de mapas imprecisos pode implicar em
falhas na inferência do posicionamento correto do robô, causando assim, a execução imperfeita de
suas operações.
No início das pesquisas sobre mapeamento robótico surgiram várias formas de se
representar um ambiente mapeado, todas preocupadas em lidar com a alta dimensionalidade dos
ambientes mapeados. Angelopoulou et al. (1992) compilaram vários trabalhos publicados no
período inicial das pesquisas sobre mapeamento e ressaltaram as diferentes formas de se representar
um ambiente, enfocando nas principais características de cada abordagem. Porém, em um trabalho
mais recente, Thrun (2002) propôs uma classificação das possíveis representações em duas
categorias principais: representação métrica e representação topológica. As representações métricas
armazenam propriedades geométricas do ambiente, enquanto que as representações topológicas
descrevem a conectividade entre diferentes lugares. As representações métricas são mais adequadas
quando o objetivo é construir um modelo com relações métricas com o ambiente real a ser
mapeado. Isso favorece o desvio de obstáculos, planejamento de caminhos, tomadas de decisões,
entre outras tarefas fundamentais para os robôs móveis. Um das abordagens de maior sucesso na
classe das representações métricas é a grade de ocupação, na qual um ambiente é representado por
uma matriz, onde cada elemento dessa matriz contém informação sobre o estado de ocupação do
local do ambiente mapeado.
Quando o interesse está em alcançar um mapeamento mais preciso, considerando a
altura dos objetos dentro de um ambiente, a grade de ocupação 3D, surge com uma interessante
alternativa. Liu et al. (2001) apresentam duas importantes vantagens que justificam a construção de
modelos 3D. Primeira, mapas 3D facilitam a na solução do problema da associação de dados, visto
que os modelos 3D são mais ricos que os 2D, portanto apresentam menos ambiguidades. Isso
1. Discente do curso de Ciência da Computação do Campus Avançado de Natal, Núcleo Nova Cruz, UERN.
novinhouern@gmail.com.
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facilita a identificação e distinção de lugares no processo de mapeamento. Segunda, os mapas 3D
são interessantes quando o mapeamento também for utilizado em outras atividades. Modelos 3D são
muito mais adequados para os usuários remotos interessados no interior de um edifício tais como,
arquitetos, equipes de resgate humano, ou bombeiros que gostariam de se familiarizar com um
ambiente antes de entrar.
Diante desse contexto, essa pesquisa está direcionada no desenvolvimento de um
método de mapeamento de ambientes com robôs móveis com representação em grade de ocupação
3D, construída a partir de informações providas por um sistema de câmeras estéreo.
MATERIAL E MÉTODOS
Para desenvolver o sistema de mapeamento proposto algumas etapas foram sendo
implementadas, considerando a sequência de processamento e tratamento dos dados necessário para
a construção do mapa em grade de ocupação 3D.
1) Estudo da plataforma Robótica Utilizada:
Através de uma parceria com a UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte),
nos foi permitido realizar experimentos e testes com o robô Pioneer 3-AT (da empresa Mobile
Robotics). O robô móvel de 4 rodas é equipado com diversos sensores (Figura 1). Este robô foi
estudado o seu funcionamento a fundo com intuito de poder adquirir um maior conhecimento sobre
a plataforma e assim conseguirmos resultados satisfatórios ao longo do tempo. E a princípio
contribuímos na construção do suporte para a câmera que está sendo utilizada no projeto.

Figura 1: Robô Pioneer 3-AT.
Após, fizemos uma pesquisa sobre a biblioteca de programação Aria e de como utilizála na programação do robô, juntamente com o ROS (Robotic Operating System). Desde o inicio,
para programarmos, optamos pelo uso do Sistema Operacional Linux Ubuntu 11.04. Além disso, a
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linguagem inicialmente pretendida para desenvolver o sistema foi a C++, por permitir acesso à
funções de baixo nível do robô.

2) Estudo do método de mapeamento em grade de ocupação:
O modelo de mapeamento em grade de ocupação foi proposto inicialmente em 1987 e
formalizado em 1989 pelo cientista brasileiro Alberto Elfes (ELFES, 1987)(ELFES, 1989). É o
método de mapeamento mais representativo, cuja função é reproduzir um espaço em uma grade
(grid) de células, as quais modelam o estado de ocupação do ambiente (YANG & WANG, 2011). A
Figura 2 ilustra uma medição realizada por um sonar e como seria a sua representação em uma
grade de ocupação. As células preenchidas de preto representam objetos detectados pelo sonar, as
células em branco representam regiões do ambiente que estão livres ou não ocupadas, por fim, as
células em cinza representam regiões ainda não mapeadas pelo sonar.

Figura 2: Grade de ocupação montada a partir de uma leitura de um sonar.
3) Construção de grade de ocupação 3D a partir de dados de um sistema de Visão Estéreo:
Um importante requisito para um robô estar habilitado para construir um mapa de um
ambiente é que ele esteja munido de sensores. No caso do presente projeto, o sensor utilizado foi
um sistema de visão estéreo, implementado através da câmera Minoru 3D (Figura 3).

Figura 3: Câmera Minoru 3D.

Com o sistema de câmera estéreo foi possível coletar dados tridimensionais do entorno
do robô, o que favorece a construção do mapa em grade de ocupação 3D. Através das técnicas de
visão computacional para estimação de imagens de profundidade é possível coletar esses dados, já
computando a relação métrica entre os pontos detectados pelas imagens. Para isso foi utilizada a
biblioteca de visão computacional OpenCV 2.3-1 (Open Source Computer Vision) (Learning Open
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CV). Essa etapa de estimação de dados 3D com visão estéreo a partir de imagens foi realizada em
conjunto com o componente do projeto Jurasildo Oliveira Reinaldo.
Após a aquisição, processamento e tratamento dos dados provenientes do sistema de
câmera estéreo, foi possível a construção do mapa em grade de ocupação 3D, analisando áreas
possivelmente livre e áreas possivelmente ocupadas, através das técnicas propostas por Elfes
(1989). Seguimos as mesmas ideias propostas por Andert (2009) na construção da grade de
ocupação 3D, porém, com o diferencial de estar aplicando-a ao mapeamento com robôs terrestres.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram realizados experimentos em diferentes tipos de ambientes, basicamente,
ambiente interno e ambiente externo para comprovar a eficiência do sistema de mapeamento
desenvolvido. O primeiro experimento se realizou em um corredor de um ambiente interno, onde o
robô se deparou basicamente com as paredes que limitavam a estrutura. A Figura 4 (a) mostra uma
visão superior do ambiente mapeado. A linha tracejada indica o caminho percorrido pelo robô
durante o mapeamento. A Figura 4 (b) expõe as características internas do ambiente.

Figura 4: Corredor mapeado. (a) Vista superior (Google Earth); (b) Imagem interna.
O resultado da aplicação do sistema de mapeamento para esse ambiente pode ser
visualizado na Figura 5. Utilizamos o RViz, um visualizador 3D do ROS, para representar o
cômputo do mapa resultante. É interessante observar que o caminho livre existente no ambiente real
é também observado no mapa construído. Isso mostra a fidelidade dos dados adquiridos para a
construção do modelo espacial, o que proporciona uma navegação segura ao robô, já que os
obstáculos estão bem definidos.
A fim de comprovar a eficiência do método de mapeamento desenvolvido, realizamos
um novo experimento em um ambiente externo, isto é, um ambiente ao ar livre. A Figura 6 mostra
uma visão superior do ambiente explorado. Neste novo desafio, a maior dificuldade encontrada foi
na captura das imagens através do sistema de câmeras estéreo. A grande quantidade de luz natural
influencia de forma significativa a qualidade das imagens capturadas. A Figura 7 ilustra as
diferentes cenas encontradas durante o mapeamento deste ambiente.
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Figura 5: Mapa em grade de ocupação 3D resultante.

Figura 6: Vistas superiores do ambiente externo.
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Figura 7: Cenas encontradas pelo robô durante o mapeamento externo.
O mapa resultante deste experimento pode ser visualizado na Figura 8. Esse resultado
mostra que apesar das dificuldades na aquisição de imagens de boa qualidade o mapeamento
desenvolvido foi robusto o suficiente para construir um modelo espacial coerente com o ambiente
real. As estruturas e obstáculos detectados foram representados no mapa com fidelidade.

Figura 8: Mapa construído do ambiente externo.
CONCLUSÃO
Este artigo apresentou uma proposta para o mapeamento 3D de ambientes através de um
robô móvel com representação em uma grade de ocupação 3D probabilística. Acreditamos que com
essa proposta teremos um mapeamento de ambientes coerente com as informações sensoriais
coletadas pelo sistema robótico. Isso favorece ao robô a realização de tarefas de forma eficiente e
segura, visto que o mesmo poderá executar uma navegação precisa. Como trabalhos futuros, serão
realizados mais experimentos em ambientes mais complexos para tratarmos a construção coerente
da grade de ocupação 3D em tarefas de maior dificuldade.
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MINERAÇÃO DE IMAGENS DE SENSORIAMENTO REMOTO ATRAVÉS DE GRAFOS
Samuel Alves Araújo¹; Marcelino Pereira dos Santos Silva²

RESUMO: O objetivo da presente pesquisa foi investigar, avaliar e propor mecanismos de
representação, otimização e mineração de grafos e imagens, para que sejam adquiridos novos e
relevantes conhecimentos na área de modelagem computacional, imagens de sensoriamento remoto,
abstração por grafos, mineração de dados avançada e descoberta de conhecimento através de grafos.
Buscar e desenvolver componentes de software que permitam modelar e analisar processos
artificiais, naturais, sociais ou ambientais. Através dos estudos e dos levantamentos bibliográficos
foi verificado o estado da arte em padrões de desmatamento, processos e sistemas através de grafos,
técnicas de mineração de imagens e mineração de grafos, ferramentas para modelagem de imagens
e de tecnologias de apresentação. Durante o estudo mostrou-se a necessidade da implementação de
um plug-in conversor de arquivos, para TerraView, que retorna-se o formato padrão de entrada
requerido mas especificamente o algoritmo FSG.
PALAVRAS-CHAVE: Mineração de dados, grafos, sensoriamento remoto, padrões de
desmatamento, subestruturas frequentes.
INTRODUÇÃO
Atualmente, existe uma grande abundância e diversidade de dados provenientes dos
satélites que, periodicamente, capturam imagens de sensoriamento remoto da superfície terrestre.
Essas imagens são armazenadas nos institutos acadêmicos de pesquisa, órgãos não governamentais,
órgãos públicos, federais ou mesmo privados. As organizações utilizam as informações capturadas
nessas imagens como fonte para diferentes atividades, inclusive pesquisas, além de serem bastante
empregadas em estudos relacionados ao meio ambiente, dentre eles: o efeito da poluição na
mudança climática, as mudanças territoriais ocorridas em determinadas regiões, análise do
crescimento do desmatamento em áreas florestais, perfil populacional à medida que um
determinando ambiente sofre mudanças acarretadas pela ocupação desordenada, monitoramento e
observação ambiental e urbana.
Devido ao fato destas imagens possuírem muitas informações e características únicas,
cada vez mais ganham importância no cenário de pesquisa, principalmente no âmbito do ensino
superior. Paralelamente também cresce o volume de dados dos grandes repositórios de imagens. O
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) possui mais de 1.470.000 imagens distribuídas
para os mais diferentes fins, essa situação faz com que seja necessária uma evolução das técnicas,
ferramentas, metodologias que abordam o tratamento dessas imagens, que possuem média/alta
resolução, para que assim possam ser extraídas informações úteis com eficiência das imagens ou
domínios desejados [INPE, 2011].
Diante deste contexto, no Brasil um dos grandes desafios em pesquisa em computação é
a modelagem computacional de sistemas complexos artificiais, naturais e socioculturais e da
interação homem-natureza [SBC, 2006]. Nesse caso, a modelagem e a simulação computacional
permitem a diminuição de gastos e também avanços no setor industrial.
O processamento e a modelagem computacional de imagens de sensoriamento remoto
envolve um amplo conjunto de algoritmos e técnicas de manipulação de dados. A complexidade
deste tipo de pesquisa aumenta à medida que crescem os volumes de dados, pois com o crescimento
das bases de dados cada vez mais torna-se importante a existência de técnicas que possam extrair as
______________________
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samuelaraujo@hotmail.com
2 Docente do Departamento de Ciência da Computação da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus Central, UERN. e-mail:
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informações úteis desses repositórios [Han e Kamber, 2006]. Este projeto objetiva aplicar um
formalismo matemático computacional (grafos) para representar imagens de sensoriamento remoto,
com o intuito de realizar a busca inteligente de padrões (mineração de dados).
Um grafo é uma abstração matemática apropriada para resolver diferentes tipos de
problemas. Fundamentalmente, um grafo consiste de um conjunto de vértices, e de um conjunto de
arcos (um arco conecta dois vértices). Um grafo consiste de um par (V, E), onde V é um conjunto
finito de vértices, e E é uma relação binária em V [Netto, 2003]. Diferentes modelos de grafos
(grafos hierárquicos, grafos relacionais de atributos, grafos conceituais etc.) agregam recursos à
representação básica, permitindo que estes sejam utilizados para representar e manipular
informações em diferentes domínios: genética, bioinformática, imagens, redes de computadores,
fluxo de tráfego urbano, rotas aéreas, dentre outros. Além de ser um formalismo computacional
bem fundamentado e pesquisado, grafos representam naturalmente objetos e relacionamentos,
através de uma abstração poderosa e detentora de um grande número de algoritmos e abordagens.
Por sua vez, a mineração de dados é o processo não trivial de identificar, em dados,
padrões que sejam válidos, novos (previamente desconhecidos), potencialmente úteis e
compreensivos, visando melhorar o entendimento de um problema ou um procedimento de tomada
de decisão [Fayyad et al., 1996]. Diante do crescente aumento das bases de dados e da sua
complexidade, novas técnicas de mineração de dados são pesquisadas, pois grande parte dessas
bases possuem características estruturais, cujos dados são compostos por segmentos e
relacionamentos entre estes. Desta forma, a mineração de grafos aborda diversas tarefas sobre bases
de dados estruturais.
Dentre estas abordagens podemos citar a mineração de subestruturas frequentes, a qual
busca por subgrafos semelhantes num conjunto de grafos. Uma aplicação para estas subestruturas
descobertas é a compressão dos dados originais, permitindo abstrair estruturas detalhadas e
representar conceitos estruturais nos dados [Han e Kamber, 2006]. Logo, elaborar a representação
de problemas reais através de grafos, constitui-se em uma estratégia interessante, uma vez que a
mineração destes grafos viabiliza a obtenção de elementos relevantes a uma série de aplicações.
Diante deste contexto, este projeto objetiva o desenvolvimento de ferramentas que
auxiliem na descoberta de subestruturas em grafos.
MATERIAL E MÉTODOS
Primeira mente foi realizado o levantamento bibliográfico, onde foi verificado o estado
da arte em modelagem de imagens de sensoriamento remoto, processos e sistemas através de grafos,
técnicas de mineração de grafos, linguagens e ferramentas para modelagem de imagens e de
tecnologias de representação.
Posteriormente foi realizado testes com as tecnologias existentes. Onde foi estudado o a
ferramenta denominada Geographical Data Mining Analyst (GeoDMA), a qual é um plugin do SIG
TerraView (INPE, 2007). Esse sistema realiza análise em imagens de sensoriamento remoto
baseando-se em técnicas de mineração de dados.
O GeoDMA realiza todas as fases de processamento necessárias para manipular dados
de sensoriamento remoto, incluindo os processos de segmentação, extração e seleção de atributos,
treinamento, classificação e análise exploratória dos dados.
Depois de conhecer a ferramenta foi feito o estudo do método para descoberta de
subestruturas frequentes. Em síntese as etapas foram: aquisição dos dados espaciais de
desmatamento, mineração de dados com o plugin do GeoDMA, geração de fluxos, e por fim a
mineração de grafos. Aquisição dos arquivos de desmatamento foi realizada por meio do site do
Projeto PRODES.
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Durante a fase de descoberta de subestrutura de grafos mostrou-se a necessidade do
desenvolvimento de um plugin para o TerraView que fizesse a conversão dos arquivos gerados para
o padrão de entrada do FSG.
O plugin para o TerraView usa uma biblioteca, em C++, especialmente voltada para o
gerenciamento de plug-ins chamada LibSPL, que resolve questões de portabilidade e de
codificação.
A utilização do projeto base implica que a estrutura de diretórios esteja disposta como
mostrado na Figura 1.

Figura 1 estrutura de diretórios
O TortoiseSVN foi utilizado para obter os arquivos fontes do TerraView. Os arquivos
podem ser baixados através dos seguintes comandos descritos na Tabela 1.
Tabela 1: Comandos para obter os arquivos fontes.
svn co https://svn.dpi.inpe.br/terralib/tags/v-4-2-0/src
svn co https://svn.dpi.inpe.br/terralib/tags/v-4-2-0/terraView
svn co https://svn.dpi.inpe.br/terralib/tags/v-4-2-0/build
svn co https://svn.dpi.inpe.br/terralib/tags/v-4-2-0/dependencies
O arquivo do projeto base (base.pro) está incluído dentro do módulo terraViewPlugins
no subdiretório base. Este arquivo deve ser referenciado pelo arquivo do projeto. O arquivo do
projeto, Plugin.pro, pode ser facilmente criado num editor de texto. Na Tabela 2 são detalhados os
outros três arquivos que devem ser criados além do base.pro.
Tabela 2: Arquivos que devem ser criados.
Nome
Descrição
Plugin.ui
Arquivo com as definições da interface gráfica QT do plugin. Para a
criação a interface foi utilizado o aplicativo QTDesigner, fornecido
no kit de desenvolvimento QT da Nokia. Para cria a janela basta
arrastar os componentes e soltar.
Plugin.h
Arquivo que contém as definições do plugin gerado, como nome,
versão, etc.
Plugin.cpp

Contém a implementação das funções de entrada para o plugin.

O arquivo de projeto do plugin (Plugin.pro) pode ser usado para gerar o arquivo de
projeto para o MS Visual Studio ou Makefiles para Linux através da utilização da ferramenta
qmake fornecida no kit de desenvolvimento QT.
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Utilizando o arquivo de projeto do Visual Studio ou o Makefile gerado é possível
compilar a biblioteca do plugin. Se o projeto base de plugins (base.pro) foi utilizado as bibliotecas
já serão geradas nos lugares corretos, a partir dos quais o TerraView será capaz de encontra-los
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante o desenvolvimento do plugin foram encontradas diversas dificuldades como,
por exemplo: poucos materiais específicos sobre o desenvolvimento de plug-ins para o TerraView,
e dentre desses materiais encontrados, muitos eram desatualizados, pois os mesmos apresentavam
ferramentas não mais aplicadas nas versões atuais do software. Além disso, outra dificuldade
enfrentada foram os problemas de compatibilidade do compilador do plugin com o sistema
operacional Windows 7, sendo funcional somente com o sistema operacional Windows XP - SP3.
Houve um gasto excessivo de tempo até que a solução do problema fosse encontrada.
CONCLUSÃO
Durante a pesquisa observou-se que para converter os arquivos de vértice e aresta,
necessários para a descoberta de subestruturas frequentes, não eram gerados para o formato de
entrada do FSG. O software TerraView, não possui uma ferramenta capaz de realizar essa
conversão. Então se percebeu a necessidade de desenvolver o plugin.
Devido às dificuldades encontradas não foi possível concluir o plugin a tempo, mas
posteriormente será terminado.
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MINERAÇÃO SEMÂNTICA DE GRAFOS
Francisco Edyellison Max de Lima1; Marcelino Pereira dos Santos Silva2
RESUMO: Esta pesquisa teve por objetivo avaliar o mecanismo de mineração semântica de grafos, realizada pela
aplicação desenvolvida e assim propor um estudo de caso que procurou integrar algoritmos de mineração de grafos,
recursos semânticos (ontologias) e regras (SWRL), com o objetivo de extrair conhecimento estratégico, de estruturas
complexas, que foram modeladas com um formalismo matemático (grafos). Os padrões resultantes do processo de
mineração de grafos aliados a ontologias e as regras definidas, possibilitaram uma interpretação, mais eficaz, das
informações extraídas do domínio que foi modelado como grafo. Para a realização dessa avaliação do mecanismo de
mineração de grafos, foi abordado neste estudo o domínio relacionado aos dados de compostos químicos, o qual
possuía ampla quantidade de pesquisas, aplicações e um banco de dados com informações estratégicas relevantes,
que possibilitou a criação da ontologia e das regras. Os resultados evidenciam uma melhor interpretação dos padrões
obtidos com a mineração de grafos, maximizando o poder de interpretação para o usuário.
PALAVRAS-CHAVES: Grafos; Mineração de Grafos, Semântica, Ontologias;

INTRODUÇÃO
Nos últimos anos os repositórios de dados têm aumentado de forma acelerada.
Consequentemente com o crescimento dessas bases de dados, a dificuldade em analisar e extrair
informações estratégicas desses repositórios tem aumentado. Devido a estes fatores, cada vez
mais tem se investido na busca de técnicas e ferramentas que possam realizar análise automática
e inteligente desses dados.
Muitas aplicações requerem a descoberta de padrões mais complexos que os padrões
convencionais, o que requer esforço extra para serem descobertos. Essas bases possuem
características estruturais, cujos dados são compostos por segmentos e relacionamentos entre
estes, podendo ser representados naturalmente sob a forma de grafos. Diante desse cenário surge
a necessidade de novas técnicas de mineração de dados. Portanto a mineração de grafos (dados
representados em estruturas de grafos) tem contemplado diferentes tarefas sobre estas bases de
dados estruturais, a fim de extrair padrões relevantes destas estruturas.
Entre os diversos padrões que podem ser encontrados em grafos, subestruturas
frequentes (subgrafos frequentes) são os mais comuns. Subgrafos frequentes são úteis na
caracterização, classificação, agrupamento e construção de índices em conjuntos de grafos
(AGGARWAL e WANG, 2010). Estas subestruturas frequentes são muito úteis na
caracterização de um conjunto de grafos, pois permitem a classificação, clusterização, além de
facilitarem na busca de similaridade em bases de grafos (HAN e KAMBER, 2006). A mineração
de subestruturas consiste na busca de subgrafos semelhantes num conjunto de grafos. Deste
modo, os padrões estruturais resultantes do processo de mineração serão as subestruturas
descobertas através da mineração de grafos, os quais são utilizados para comprimir os dados
originais. Esses padrões estruturais precisam de um arcabouço para representar a estrutura
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minerada. Assim, a utilização de ontologias torna-se uma contribuição relevante, já que esta
permite descrever uma determinada realidade com um vocabulário específico.
As ontologias oferecem um meio de lidar com a representação de informações,
podendo este modelo de representação ser usado para dar semântica e representação comum a
essas informações (FALBO, RUY, et al., 2004). Uma ontologia é criada por um especialista e
define regras que regulam a combinação entre termos e relações em um domínio do
conhecimento (ALMEIDA e BAX, 2003).
Para realização desta pesquisa foi realizado a busca de um domínio específico, que
proporcionasse fazer um experimento e avaliação da ferramenta de mineração semântica de
grafos, com o objetivo de proporcionar uma compreensão de seu funcionamento e também de
melhorias que podem ser realizadas. Para isso foi escolhido um domínio específico, que
consistisse de dados estruturados, os quais foram modelados como grafos e posteriormente
minerados. Foram utilizados dados da área biológica, visto que estes dados possuem a
característica de estruturação favorável para a modelagem como grafos.
Dessa forma, o objetivo desse projeto foi avaliar o mecanismo de mineração
semântica de grafos, utilizando um estudo de caso para verificar a eficácia da aplicação
desenvolvida. Além disso, foi construída uma ontologia do domínio, de forma a garantir o
acoplamento semântico adequado e investigar recursos de mediação da mineração semântica,
com o objetivo de testar a arquitetura proposta no projeto de dissertação de mestrado “Mineração
semântica de grafos”.
MATERIAL E MÉTODOS
Neste trabalho foi realizado o levantamento bibliográfico, estudo da documentação e
do código fonte do mediador semântico desenvolvido por França (2011), em conjunto com
algoritmos para mineração de grafos. Após a análise dos algoritmos de mineração de grafos
existentes, foi selecionado aquele que melhor atendesse ao critério de rotulação de vértice e
arestas. Dessa maneira, o algoritmo FSG (Frequent SubGraphs) foi escolhido por possuir
recursos para minerar padrões e subestruturas frequentes em grafos.
Para o desenvolvimento do estudo de caso, foram selecionados dados, de uma base
de compostos químicos que encontra-se localizada na Internet, que depois foram modelados
como grafos. Essa base de dados, denominada de Chem-BLAST, fornece ao usuário uma visão
de relacionamento entre classes, subgrupos, fragmentos e compostos. A ideia principal dessa
base de dados é que a partir de uma classe, seja possível encontrar subgrupos específicos.
Posteriormente, por meio de um subgrupo seja possível visualizar uma lista de fragmentos
contidos nesse subgrupo. Em seguida, é possível visualizar compostos de uma classe, subgrupo e
com fragmentos específicos comuns a esses compostos. Figura 1 apresenta à página inicial de
acesso a base de dados Chem-BLAST, a qual possibilita percorrer e visualizar os dados
existentes.

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

226

Figura 1: Página inicial de acesso a base de dados Chem-BLAST. Fonte: (BHAT, 2012)
Após esta etapa da pesquisa, foi realizada a seleção de compostos químicos, com o
objetivo de serem modelados como grafos, sob a forma de um conjunto de átomos. Esses átomos
foram representados por vértices e a ligação, entre estes vértices, como arestas rotuladas, as quais
foram rotuladas como ligação simples ou ligação dupla, indicando a conexão entre esses átomos
com o intuito de extrair as substruturas frequentes (padrões). A Figura 2 apresenta a
representação de um fragmento químico modelado como grafo.

Figura 2: Fragmento químico e sua representação como grafo. Fonte: Adaptado de
(DESHPANDE, KURAMOCHI, et al., 2005)
Uma vez que temos uma base de grafos definida, ou seja, pronta para ser minerada,
faz-se necessário a criação de uma ontologia para dar suporte ao enriquecimento semântico dos
padrões minerados. Como ferramenta para a construção da ontologia, foi utilizado a ferramenta
Protégé, disponível em http://protege.stanford.edu, versão 3.4.4. O software Protégé é um editor de
ontologias, de código aberto, e também framework de base de conhecimentos, que permite a
criação, visualização e manipulação de ontologias em diferentes formas de representação, tais
como: OWL (Web Ontology Language), XML (eXtensible Markup Language), RDF (Resource
Description Framework). Além disso, suas funcionalidades podem ser estendidas utilizando
plugins disponíveis na internet. Nesta pesquisa também foram utilizadas regras SWRL (Semantic
Web Rule Language), que se trata de uma linguagem de regras e não uma linguagem de
consultas. Essas regras possibilitam raciocinar a cerca de indivíduos de uma ontologia OWL,

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

227

levando em consideração as definições de classe e propriedades da ontologia (O’CONNOR et
al., 2005).
Dessa forma, foi criada uma ontologia de domínio representando os compostos, bem
como regras SWRL, para formação de fragmentos moleculares, extraídos da própria base de
dados Chem-Blast. Como pode ser visto na Figura 3, em que é apresentada uma das abas de
acesso a visualização de dados do software Protégé. Observa-se na imagem, na parte esquerda
destacada em amarelo, o conjunto de Átomos, em que seus elementos foram modelados como
vértices do grafo posteriormente; e na parte central, destacada na cor roxa, a definição dos
fragmentos, que possuem regras SWRL associadas.

Figura 3: Software Protégé, temos a definição dos vértices como sendo um conjunto de dados de
Átomos e na tela central, a definição dos fragmentos.
Este trabalho utilizou como base para teste, a aplicação proposta e desenvolvida para
a dissertação de mestrado “Enriquecimento Semântico de Padrões Minerados em Grafos”
(FRANÇA, 2011). Essa aplicação contempla a ideia de associar padrões minerados a recursos de
ontologia para agregar valor semântico aos padrões no processo de mineração de grafos, por
meio de uma arquitetura, capaz de extrair informações semânticas dos padrões de grafos
minerados, de forma que as informações são obtidas por meio do uso de ontologias enriquecidas
por regras SWRL. Essa ferramenta trouxe avanços na área de mineração de grafos, pois
possibilitou a maximização da interpretação de padrões.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Nos testes realizados foram selecionados 10 compostos de bases de grafos,
utilizando-se um suporte mínimo de 80%. Na execução do algoritmo FSG alguns parâmetros
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foram considerados de grande relevância, devido a capacidade de restringir o espaço de busca do
algoritmo, como, por exemplo, retornar apenas subestruturas frequentes que estivessem
conectadas com no mínimo cinco arestas e no máximo dez arestas, uma vez que o menor e o
maior padrão, cadastrado na ontologia, possuíam essas características.
Dentre todos os padrões descobertos muitos não possuíam nenhum significado
relevante, devido ao fato de serem constituídos de poucas combinações de elementos, tais como:
carbono, hidrogênio, oxigênio, enxofre, nitrogênio e fósforo. Diversos padrões descobertos são
insignificantes, pois retornam muitas combinações de padrões repetitivos. Para realização dos
testes foi necessário selecionar um conjunto de amostras das subestruturas frequentes
descobertas, pois seria inviável o teste com o conjunto de dados completo, sendo o tamanho da
amostra de 22 subestruturas frequentes.
Após a extração das subestruturas frequentes, o mediador semântico buscou na
ontologia criada, regras que pudessem se adequar aos padrões encontrados. Assim, a subestrutura
frequente extraída da base de grafos é um fragmento existente na ontologia, que por meio de
regras definidas na ontologia são associadas às subestruturas frequentes descobertas. Desse
modo, a aplicação exibiu informações sobre o padrão encontrado. A Figura 4 apresenta um dos
resultados encontrados pelo mediador semântico, em temos que uma das substrutura frequentes
descobertas após mineração realizada pelo algoritmo FSG, sua representação como fragmento
químico e, por fim, a regra SWRL inserida na ontologia e que serviu de base para que a
subestrutura descoberta fosse associada ao fragmento existente na ontologia OWL.

Figura 4: Exemplo de um dos resultados em que é exibido: a) subestrutura frequente descoberta,
b) sua representação como fragmento e c) regra SRWL associada.
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Entre diversos padrões encontrados, alguns representaram fragmentos comuns entre
os compostos, que os classificaram e caracterizaram como compostos de mesmo grupo.
Dessa forma um estudo prático utilizando bases de dados de compostos químicos, foi
mostrado e uma melhora na interpretação dos padrões minerados foi observado e exibido de
forma mais amigável maximizando a interpretação dos padrões encontrados. Dentre os
compostos comuns encontrados podem ser listados: “GLY”, “ALA”, “VAL”, “LEU”,
“1KOBC”. Além disso, estes fragmentos também estavam cadastrados na base de regras,
definidas na ontologia.
CONCLUSÃO
Esse projeto realizou e análise de proposta de mineração de grafos usando ontologia
em que se contempla a ideia de integrar os padrões de grafos minerados a recursos de uma
ontologia, que foi enriquecida com regras SWRL, a fim de possibilitar uma interpretação mais
eficiente das informações extraídas dos domínios modelados como grafo, maximizando o poder
de interpretação do usuário.
Com o objetivo de analisar a proposta foram realizados testes com dados de
compostos químicos selecionados da base de dados Chem-Blast, evidenciando um avanço na
interpretação dos padrões minerados, onde informações adicionais a cerca dos padrões
(fragmentos moleculares) foram exibidas e apresentadas de forma mais perceptível ao usuário.
Em virtude do que foi mencionado e abordado neste trabalho pode-se concluir que
uma representação baseada em grafo é suficientemente flexível para modelar domínios
estruturais, que a mineração de grafos pode viabilizar diferentes descobertas sobre estas bases de
grafos e que ontologias são de grande importância e contribuição para uma mediação semântica,
contribuindo e maximizando a interpretação do usuário neste conjunto de grafos.
A revisão bibliográfica contribuiu de forma significativa por permitir maximizar o
que está sendo estudado e proposto em diferentes áreas de pesquisas, além de contribuir para a
interdisciplinaridade, visto que isso exigiu busca por problemas e aplicações reais para a
modelagem dos dados e a construção da ontologia, o que proporcionou a superação de algumas
das dificuldades encontrada pela falta de conhecimento do domínio.
REFERÊNCIAS
AGGARWAL, C. C.; WANG, H. Managing and Mining Graph Data. Springer, 2010. 600 p.
ALMEIDA, M. B.; BAX, M. P. Uma visão geral sobre ontologias: pesquisa sobre definições,
tipos, aplicações, métodos de avaliação e de construção. Ciência da informação, v. 32, n. 3, p.
7-20, 2003.
BHAT, T. N. HIV PR 3-D Structural Database & Chem-BLAST, 2012. Disponível em: <
http://bioinfo.nist.gov/SemanticWeb_pr3d/chemblast.do >. Acesso em: 20 ago. 2012.
CHAKRABARTI D.; FALOUTSOS, C. Graph mining: Laws, generators, and algorithms. ACM
Computing Surveys, v. 38, n. 1, p. 1-78, jun. 2006.

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

230

DESHPANDE, M.; KURAMOCHI, M.;WALE, N; KARYPIS, G. Frequent Sub-Structure-Based
Approaches for Classifying Chemical Compounds. IEEE Transactions on Knowledge and
Data Engineering, 2005. p. 1036-1050.
FALBO, R.; RUY, F. B.; PEZZIN, J.; MORO, R. D.. Ontologias e ambientes de
desenvolvimento de software semântico. IV Jornadas Iberoamericanas de Ingeniería del
Software e Ingeniería del Conocimiento, 2004. p. 277–292.
FRANÇA. F. S. Enriquecimento semântico de padrões minerados em grafo. 2011. 63 f.
Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) – Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte e Universidade Federal Rural do Semiárido, Mossoró. 2011.
HAN, J.; KAMBER, M. Data Mining: Concepts and Techniques. 2. ed. San Francisco: Morgan
Kaufmann, 2006. 772 p.
O'CONNOR, M. J.; KNUBLAUCH, H.; TU, S. W.; GROSOF, B. N; DEAN, M; GROSSO, W.
E.; MUSEN, M. A. Supporting Rule System Interoperability on the Semantic Web with SWRL.
International Semantic Web Conference. 2005. p. 974-986.

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

231

OTIMIZAÇAO DO PROCESSO PARA OBTENÇAO DE CONCENTRADO PROTÉICO
DE AGUAPÉ (Eichhornia crassipes) USANDO TECNICAS QUIMIOMETRICAS.
Antônio Alex de Lima Silva1·, Lázaro Tavares de Farias1 Luiz Di Sousa2,
Daniel Freitas Freire Martins3

RESUMO: O objetivo deste trabalho foi determinar as condições ideais para a extração de
proteínas através do uso da quimiometria usando um planejamento fatorial 24 com repetição, na
extração de concentrado protéico do aguapé (Eichhornia crassipes) do rio Apodi/Mossoró. As
Plantas foram coletadas e levadas ao laboratório de físico-química da UERN, e foram separadas as
folhas (limbo + pecíolo) das raízes, em seguida foram lavadas com água de torneira e enxaguadas
com água destilada. Posteriormente, foram secas a 60°C e em seguida trituradas em liquidificador
com laminas de aço inoxidável e armazenadas para posterior extração do concentrado protéico. Para
a extração do concentrado protéico foi realizado primeiramente o processo de otimização do
procedimento experimental utilizando um planejamento fatorial 24 com repetição, apresentando 2
níveis e 4 fatores. Os resultados permitiram determinar as condições ideais que foram pH = 13, pH
de precipitação = 4, temperatura ambiente e tempo de extração de 30min.
PALAVRAS-CHAVE: Concentrado Protéico, Eichhornia Crassipes,quimiometria, otimização da
extracao.
INTRODUÇÃO
As rações utilizadas na aqüicultura, além de atenderem às exigências nutricionais das
espécies, devem proporcionar reduzidos excedentes de nutrientes, visando minimizar os impactos
negativos sobre os sistemas de criação e os ecossistemas aquáticos (Valenti, 2000; Henry-Silva,
2001). Os princípios que devem nortear o desenvolvimento de dietas com baixa carga poluente são
a digestibilidade elevada dos ingredientes, a aceitabilidade da ração pelos organismos criados, o
balanço adequado dos nutrientes, a estabilidade elevada do pélete e o tamanho compatível com a
capacidade de ingestão dos organismos aquáticos (Midlen & Redding, 1998).
Nas próximas décadas, novas oportunidades devem surgir com os avanços na investigação e
no desenvolvimento de tecnologias em aqüicultura e um dos aspectos promissores envolve a
utilização de plantas aquáticas como fonte de nutrientes em atividades de piscicultura (El-Sayed,
1999; NACA/ FAO, 2000).
Alguns trabalhos na bibliografia mostram bons resultados em relação ao teor de proteínas
bruta nas macrófitas (MEDEIROS, SABAA SRUR, ROQUETTE, 1999; MARTINS, 2009; SILVA,
et al 2011) nutriente essencial em uma ração, o que torna possível a produção de um concentrado
protéico que pode ser usado como aditivo nas rações animais.
SILVA, et al 2011, mostra a um método simples de concentrar as proteína das macrófitas,
além de resultados satisfatórios quanto a determinação do teor de proteína bruta e nitrogênio total
no concentrado protéico obtido. A extração do concentrado de proteínas em apenas 2 faixas de pH
torna possível a otimização da técnica através da quimiometria, que é uma área que se refere à
1
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aplicação de métodos estatísticos e matemáticos, assim como aqueles baseados em lógica
matemática a problemas de origem química. Um exemplo prático proposto neste trabalho é a
utilização de um planejamento fatorial a fim de otimizar o processo de obtenção da proteína pelo
método isoelétrico já descrito na literatura.
No sentido estrito, a quimiometria começou formalmente na primeira metade da década de
1970, mas só se firmou definitivamente quando o computador passou a fazer parte dos laboratórios
de química. De forma mais ampla, há quem argumente que a combinação de química com
estatística começou muito antes, com os trabalhos do químico cervejeiro que se denominava
Student (BARROS NETO, SCARMINIO, BRUNS, 2006).
A sua aplicação vem crescendo no decorrer dos anos em diversas áreas, podendo ser
constatada através dos inúmeros trabalhos que são publicados, como por exemplo, o realizado por
CESTARI et al, 2007, no qual utilizou um planejamento fatorial 23 para avaliar a remoção
quantitativa do corante índigo carmim de soluções aquosas com quitosana. Neste experimento, os
fatores utilizados foram a massa de quitosana, a concentração do corante e a temperatura, sempre
em dois níveis. Os resultados mostram que há um efeito antagônico de interação significativo entre
a massa da quitosana e a temperatura (CESTARI, VIEIRA, TAVARES, 2007).
Outro trabalho que utiliza técnicas quimiométricas é o apresentado por FERREIRA et al,
2007, onde o mesmo procurou descrever fundamentos, vantagens e limitações do programa BBD
(Box-Behnken design) utilizado para a otimização de métodos analíticos (FERREIRA ET AL,
2007). O uso de quitosana também foi testado na remoção de Cu2+ e Co2+ de soluções aquosas por
meio de um planejamento fatorial 23(CESTARI, VIEIRA, OLIVEIRA, BRUNS, 2006). A partir dos
resultados obtidos constatou‑se especialmente que há uma maior preferência quantitativa da
quitosana pelo Cu2+ em relação ao Co2+, e que o aumento da massa da quitosana diminui a razão
massa de íon adsorvido/massa de quitosana para ambos os metais (CESTARI, VIEIRA,
OLIVEIRA, BRUNS, 2006).
SANTOS et al, 2004, realizaram estudos fazendo uso de um planejamento fatorial 23 e da
análise de superfície de resposta a fim de otimizar a síntese do N-carboxibutilquitosana. Para isto,
eles variaram a razão molar ácido levulinico/quitosana entre 1.00 e 3.00, a razão molar borohidreto
de sódio/quitosana de 0.50 para 1.00, e o sinal do espectro 1H NMR em 1.0 e 2.5 ppm foi usado
para monitorar o sistema de reação (SANTOS, SILVA, FERREIRA, BRUNS, 2004).
As técnicas Quimiométricas também possuem vasta aplicabilidade na cromatografia. Um
exemplo é o trabalho realizado por PENTEADO, BRUNS E CARVALHO, onde os mesmos
utilizaram um planejamento fatorial para obter os valores ótimos para os principais parâmetros
operacionais na análise de alquilbenzenos lineares em detergentes utilizando a microextração em
fase sólida (PENTEADO, BRUNS E CARVALHO, 2006).
Outro trabalho relacionado foi feito por FERREIRA et al, 2007, onde os mesmos
descreveram fundamentos e aplicações de técnicas estatísticas multivariadas para otimização de
sistemas cromatográficos (FERREIRA et al, 2007).
Portanto, é bastante comum encontrarmos em laboratórios, indústrias químicas, dentre
outros, situações em que o experimentador tem que avaliar diversas propriedades ao mesmo tempo,
onde as mesmas são influenciadas por muitos fatores experimentais. Usando planejamentos
experimentais baseados em princípios estatísticos, os pesquisadores podem extrair do sistema em
estudo o máximo de informação útil, realizando um número mínimo de experimentos (BARROS
NETO, SCARMINIO, BRUNS, 2007). Tendo em vista isso o presente trabalho tem o objetivo de
Produzir e testar através de um planejamento fatorial 24 com repetição, as condições ideais para a
concentração de proteínas em uma ração para peixe a partir de concentrado protéico extraído do
aguapé (Eichhornia crassipes) do rio Apodi/Mossoró.
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MATERIAL E MÉTODOS
Inicialmente foi feita a coleta das amostras em um trecho do Rio Apodi/Mossoró que corta a
cidade de Mossoró. Após coletadas, as plantas foram armazenadas em sacos plásticos com um
pouco de água dos próprios locais e levadas ao laboratório de físico-química da UERN, onde foram
separadas as folhas (limbo + pecíolo) das raízes, ambas lavadas com água da torneia e enxaguadas
exaustivamente com água destilada. Vale destacar que para este trabalho foram utilizadas apenas as
folhas das macrófitas, visto que trabalhos anteriores (MARTINS, 2009; MEDEIROS, SABAA
SRUR, ROQUETTE,1999) mostraram que as folhas são mais ricas em proteínas do que as raízes.
As folhas úmidas e limpas foram colocadas em sacos de papel e secas em estufa com
circulação de ar forçado a 60 °C até peso constante (aproximadamente 6 dias). Depois de secas, as
folhas foram trituradas em liquidificador com lâminas de aço inoxidável e armazenadas em frascos
de plástico para análises posteriores.
Extração do concentrado protéico:
O processo de produção do concentrado protéico consiste no método isoelétrico, onde a
proteína contida no tecido vegetal é solubilizada em meio alcalino com uma solução de NaOH 1,0
mol/L e depois precipitada em meio ácido com uma solução de HCl 1,0 mol/L.
Para a extração do concentrado protéico foi realizado primeiramente o processo de
otimização do procedimento experimental utilizando um planejamento fatorial 24 com repetição,
apresentando 2 níveis e 4 fatores os quais são apresentados na tabela a seguir (Tabela 1):
Tabela 1: Fatores e níveis utilizados no experimento.
Fatores
pH de solubilização (1)
Temperatura de solubilização (2)
Tempo de reação (3)
pH de precipitação (4)

Níveis
9,0 (-)
Ambiente (-)
15 min (-)
4,0 (-)

13,0 (+)
60°C (+)
30 min (+)
5,0 (+)

Em seguida construiu-se a tabela dos coeficientes de contraste para um planejamento fatorial
2 (Ver Tabela 2) e, a partir desta, obteve-se as combinações a serem realizadas nos ensaios (Tabela
3).
4
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Tabela 2: Coeficientes de contraste para um fatorial 24.
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1

2
-1
-1
1
1
-1
-1
1
1
-1
-1
1
1
-1
-1
1
1

3
-1
-1
-1
-1
1
1
1
1
-1
-1
-1
-1
1
1
1
1

4
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
1
1
1
1
1
1
1
1

12
1
-1
-1
1
1
-1
-1
1
1
-1
-1
1
1
-1
-1
1

13
1
-1
1
-1
-1
1
-1
1
1
-1
1
-1
-1
1
-1
1

14
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1

23
1
1
-1
-1
-1
-1
1
1
1
1
-1
-1
-1
-1
1
1

24
1
1
-1
-1
1
1
-1
-1
-1
-1
1
1
-1
-1
1
1

34 123 124 134 234 1234
1 -1
-1
-1
-1
1
1
1
1
1
-1
-1
1
1
1
-1
1
-1
1 -1
-1
1
1
1
-1 1
-1
1
1
-1
-1 -1
1
-1
1
1
-1 -1
1
1
-1
1
-1 1
-1
-1
-1
-1
-1 -1
1
-1
1
-1
-1 1
-1
-1
1
1
-1 1
-1
1
-1
1
-1 -1
1
-1
-1
-1
1
1
1
-1
-1
1
1 -1
-1
1
-1
-1
1 -1
-1
-1
1
-1
1
1
1
1
1
1

Tabela 3: Ensaios que foram realizados em função das combinações dos diferentes fatores e níveis
para um fatorial 24.
Ensaio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
9,0
13,0
9,0
13,0
9,0
13,0
9,0
13,0
9,0
13,0
9,0
13,0
9,0
13,0
9,0
13,0

2
Amb.
Amb.
60°C
60°C
Amb.
Amb.
60°C
60°C
Amb.
Amb.
60°C
60°C
Amb.
Amb.
60°C
60°C

3
15min
15min
15min
15min
30min
30min
30min
30min
15min
15min
15min
15min
30min
30min
30min
30min

4
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

Fez-se então um sorteio com o objetivo de se determinar a ordem de realização dos ensaios e
em seguida iniciou-se os experimentos, sempre em duplicata.
Após a realização dos mesmos, foi determinado as melhores condições de produção do
concentrado e a partir daí deu-se a produção do mesmo em grande escala a fim de se obter
quantidades suficientes para a produção da ração de acordo com o seguinte procedimento.
Pesou-se aproximadamente 10 g do triturado das folhas em um béquer, acrescentou-se cerca
de 200 mL de água destilada e homogeneizou-se como o auxílio de um bastão de vidro. Colocou-se
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o béquer no agitador magnético e iniciou-se o processo de adição de uma solução de hidróxido de
sódio (NaOH 1,0 M) até a solução atingir pH = 13. Após atingir o pH desejado, deixou-se a mistura
em agitação po 30 minutos. Logo após filtrou-se a mesma utilizando um funil simples e papel de
filtro qualitativo. Ao filtrado, acrescentou-se solução de ácido clorídrico (HCl 0,1 M) até atingir pH
= 4,0 (ponto isoelétrico da proteína). Após o processo de precipitação, aqueceu-se a mistura a 40 °C
durante 5 minutos para que houvesse a floculação da proteína e assim fosse facilitado o processo de
precipitação. Aguardou-se resfriar a temperatura ambiente e deixou-se em repouso na geladeira
durante 24 hs. Após este período de descanso, retirou-se o sobrenadante e secou-se o concentrado
obtido à 60°C em estufa com circulação forçada de ar até obtenção da proteína sólida.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com BARROS NETO et al. (1996), o planejamento fatorial é um dos métodos
mais indicados quando se deseja estudar os efeitos de duas ou mais variáveis de influência, sendo
que em cada tentativa ou réplica, todas as combinações possíveis dos níveis de cada variável são
investigadas.
Desta forma, os dezesseis ensaios foram realizados aleatoriamente após um sorteio da ordem
de execução dos mesmos, onde os resultados obtidos podem ser observados na Tabela 4.
Tabela 4: Resultados dos ensaios.
Ensaio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Resposta 1
2,54
9,84
3,30
7,89
1,03
12,34
3,46
7,62
4,30
7,71
2,67
12,23
1,40
5,87
3,65
12,39

Resposta 2
2,52
8,02
4,16
7,96
2,25
11,44
1,75
7,92
1,17
5,01
3,22
12,19
2,40
5,34
1,81
11,44

Média
2,53
8,93
3,73
7,92
1,64
11,89
2,60
7,77
2,74
6,36
2,95
12,21
1,90
5,61
2,73
11,92

Através de uma planilha produzida com o intuito de agilizar os cálculos envolvidos foram
obtidos os resultados dos efeitos de primeira, segunda, terceira e quarta ordem, o erro padrão
realtivo ao mesmo e o produto do erro pelo t de student para se ter uma ideia mais concreta sobre
quais fatores e níveis são mais significativos Ver Tabelas 5 e 6).
Tabela 5: Valores do erro e do produto do mesmo pelo t de student.
Erro
0,3551

Erro*t de student
0,7528
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Tabela 6: Efeitos de primeira, segunda, terceira e quarta ordem.
Efeitos

1
6,47

2
1,28

3
-0,16

4
-0,077

12
0,48

13
0,60

14
-0,03

23
-0,28

24
2,02

34
-0,36

123
-0,38

124
2,30

134
-0,60

234
0,55

1234
0,34

Comparando-se os valores dos efeitos de primeira, segunta, terceira e quarta ordem pelo
produto de erro pelo t de student, pode-se observar que os efeitos significativos são apenas o pH de
extração (1), temperatura de extração (2), os efeitos de interação 24 e 124, sendo o segundo e
terceiro efeitos citados podendo serem desconsiderados em função dos valores dos efeitos se
apresentarem apenas um pouco superiores ao valor do produto do erro pelo t de student. Portanto,
estes efeitos não apresentam influências significativas nas respostas dos ensaios.
Outra forma de visualizar o comportamento apresentado anteriormente é analisando a
Tabela 7:
Tabela 7: Ensaios e médias dos resultados. Valores com a mesma letra (a, b, c ou d) estão
relacionados.
1
9,0 (-) a
13,0 (+) a
9,0 (-)
13,0 (+)
9,0 (-) d
13,0 (+)
9,0 (-)
13,0 (+)
9,0 (-)
13,0 (+)
9,0 (-)
13,0 (+)
9,0 (-)
13,0 (+)
9,0 (-)
13,0 (+) d

2
Amb. (-)
Amb. (-)
60°C (+)
60°C (+)
Amb. (-) bd
Amb. (-) c
60°C (+) b
60°C (+)
Amb. (-)
Amb. (-)
60°C (+)
60°C (+)
Amb. (-)
Amb. (-)
60°C (+)
60°C (+) cd

3
15min (-)
15min (-)
15min (-)
15min (-)
30min (+)
30min (+)
30min (+)
30min (+)
15min (-)
15min (-)
15min (-)
15min (-)
30min (+)
30min (+)
30min (+)
30min (+)

4
4,0 (-)
4,0 (-)
4,0 (-)
4,0 (-)
4,0 (-) d
4,0 (-) c
4,0 (-)
4,0 (-)
5,0 (+)
5,0 (+)
5,0 (+)
5,0 (+)
5,0 (+)
5,0 (+)
5,0 (+)
5,0 (+) cd

Média
2,53 a
8,93 a
3,73
7,92
1,64 bd
11,89 c
2,60 b
7,77
2,74
6,36
2,95
12,21
1,90
5,61
2,73
11,92 cd

Para o fator 1 (pH de extração) pode-se observar que ao se passar de um nível (-) para um
nível (+) (LETRA A), há um aumento bastante significativo na resposta dos ensaios. Este
comportamento confirma a observação citada anteriormente a respeito da significância deste fator.
Considerando o fator 2 (temperatura de extração) (LETRA B) e o efeito de interação entre
os fatores 2 e 4 (LETRA C), quando se passa de um nível (-) para um nível (+) observa-se que não
há um aumento significativo nas respostas, indicando a baixa influencia destes fatores nas respostas
dos experimentos.
Já para o efeito de interação de terceira ordem 124 (LETRA D) podemos constatar um
aumento significativo na resposta obtida quando se passa de um nível (-) para um nível (+)
indicando assim um efeito bastante significativo nas mesmas.
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CONCLUSÃO
Levando consideração os resultados obtidos pode-se constatar que o pH de extração ideal da
proteína bruta presente no tecido vegetal é o pH = 13, onde se consegue extrair um percentual maior
em massa do analito em estudo. Todos os outros fatores não apresentaram significância quando
trabalhados de forma individual. No entanto, existem efeitos de interação entre os mesmos que
devem ser considerados, como já citado, o efeito de interação 124.
Portanto, considerando todas estas observações, as melhores condições para a produção do
concentrado protéico são:
• pH de extração = 13;
• Temperatura de extração = Ambiente (Já que não há diferenciação nas respostas entre ambas
quando o tempo de reação é de 30 minutos);
• Tempo de reação = 30 minutos (Com 15 minutos teria que haver aquecimento, o que torna o
processo menos viável em termos de praticidade e de economia);
• pH de precipitação = 4 (Com pH = 5 teria que haver aquecimento para se obter uma melhor
resposta, o que tornaria inviável como que já foi citado).
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PREPARAÇÃO E ESTUDO DAS PROPRIEDADES MAGNÉTICAS E ELETRÔNICAS DE
NANOCOMPÓSITOS DE CoFe2O4/Ag
Antônia Veruska Benevides Pinheiro1, Francisco Holanda Soares Junior2, João Maria Soares3
RESUMO: Pelo método de coprecipitação foi produzida uma série de quatro amostras do
nanocompósito de (CoFe2O4)XAg100-X com 11 ≤ x ≤ 90. Onde o tamanho médio das partículas de
CoFe2O4 variaram de 7 a 10 nm e das partículas de Ag de 7 a 13 nm. Foram realizadas analises
termogravimétricas com a finalidade de observar a perda de massa da quitosana com o aumento da
temperatura. Foram separados pós de cada amostra para confecção de pastilhas, para serem feitas
análises elétricas, e o restante do pó foi analisado por Difração de raios-X, que após o refinamento
Reitveld das medidas podemos identificar as fases do nanocompósito Ag e CoFe2O4 cujos grupos
espaciais são: Fm-3m e Fd-3m:1, respectivamente. Essas amostras também passaram por análise de
Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET), onde podemos perceber uma distribuição das
partículas de CoFe2O4 e de Ag. Após a caracterização estrutural, as amostras foram submetidas à
magnetometria de amostra vibrante (MAV) e espectroscopia Mössbauer. As medidas de
magnetização, tomadas na temperatura ambiente, indicam campo coercitivo (Hc) crescendo com a
percentagem de ferrita de cobalto, Hc = 38 - 99 Oe. Medidas de Espectroscopia Mössbauer, à
temperatura ambiente, apresentam a presença de partículas superparamagnéticas e bloqueadas
dependendo da concentração de CoFe2O4 no nanocompósito. Medidas elétricas mostram que a
resistividade elétrica aumenta exponencialmente com a percentagem de CoFe2O4 e a amostra com x
= 90 é um isolante.
PALAVRAS-CHAVE: Coprecipitação; nanocompósito; superparamagnéticas.
INTRODUÇÃO
As nanopartículas de ferrita são muito importantes para indústria por causa de suas
propriedades elétricas, magnéticas e óticas, possibilitando várias aplicações tecnológicas,
ambientais e biomédicas. Em particular, as nanopartículas de ferrita de cobalto são bastante
valorizadas devido a sua aplicabilidade em dispositivos de gravação magnética, imagem de
ressonância magnética, carregadores de fármacos, ferrofluidos e spintrônica ver em S. Neveu-Prin et
al. (1993), F. Gazeau et al. (1997), E. Tirosh et al. (2006), S. Q. Tang et al. (2011), Z. Zhang et al. (2005), P.
K. Prabhakar et al. (2011), Y. Meng et al. (2008), M. S. Tomar et al. (2005), S. W. Lee et al. (2007), e D. H.
Kim et al. (2008). Além disso, estudos recentes sugerem novas aplicações para a ferrita de cobalto,
especialmente quando elas são combinadas com metais nobres como Au ou Ag. Nanocompósitos de
CoFe2O4/Ag foram usados para aumentar a reposta magneto-ótica em Y. Li, Q. Zhang et al. (2005),
estrutura núcleo/casca de CoFe2O4@Ag para aumentar a luminescência em W. Shi, H. Wang et al.
(2011), nanofios condutores de nanopartículas de Au/CoFe2O4 para aplicações como biosensores em
J. Jimenez et al. (2008).
Neste trabalho, nós desenvolvemos um processo de síntese tipo coprecipitação em meio
básico com a finalidade de produzir simultaneamente nanopartículas de CoFe2O4 e Ag com
tamanhos médios de 7 a 13 nm. Neste processo, os íons metálicos se ligam aos grupos aminas do
1
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biopolímero quitosana por coordenação iônica inibindo processos de difusão atômica durante a
coprecipitação no meio básico. As nanopartículas formadas no processo de síntese podem ter
estreita distribuição de tamanhos. Medidas de magnetização versus temperatura mostram que a
temperatura de bloqueio de CoFe2O4, neste nanocompósito, está em torno da temperatura ambiente.
Também realizamos medidas de resistividade elétrica em função da temperatura em pastilhas
sinterizadas a partir do pó destas amostras.
MATERIAIS E MÉTODOS
Os nanocompósitos de (CoFe2O4)xAg100-x foram obtidos pelo método de coprecipitação.
Onde sais de ferro, de cobalto e de prata foram inicialmente adicionados a um meio polimérico. A
síntese foi realizada a partir de uma solução de partida composta por um biopolímero chamado
quitosana. A quitosana atua como molde organizador com baixo grau de dispersão e ausência de
aglomerados (J. M. SOARES, 2004). A solução de quitosana foi feita a partir da diluição de 2% de
quitosana em uma solução de água deionizada com 5% de ácido cítrico, ao qual foram adicionados
nitratos de ferro nanohidratado (Fe(NO3)3.9H2O), nitrato de cobalto hexa-hidratado
(Co(NO3)2.6H2O) e nitrato de prata (AgNO3). Essa solução que será chamada de solução 1 foi
submetida a um processo de agitação magnética até a mistura total dos sais. Uma segunda solução
foi preparada à base de água deionizada, hidróxido de sódio (NaOH) e um reticulante denominado
glutardialdeído. Tal solução foi aquecida em banho-maria a 70°C, onde deu início ao gotejamento
total da solução 1 na segunda solução. Após o gotejamento a junção das duas soluções ficou em
repouso por 18h a temperatura ambiente, e depois começou o processo de lavagem do precipitado
com água deionizada até atingir pH em torno de 8 e 9, em seguida a amostra foi levada para a estufa
para secar a 60ºC por 4h. Foram feitas quatro amostras variando a concentração dos sais (ver Tabela
1), onde os nitratos foram misturados na solução de quitosana em uma proporção de 25 ml da
solução de quitosana para 2 g de sais totais.
Parte dos pós de cada amostra foi calcinada à 350ºC por 1h, para eliminar a quitosana.
Uma massa de 100 mg dos pós, agora calcinados, foram prensados na forma de pastilha com uma
pressão de 3 Ton. Em seguida as mesmas foram levadas ao forno para sinterizar a 450 ºC por 2h.
Para verificar a perda de massa do polímero quitosana, que a princípio revestia as
nanopartículas, foram realizadas também medidas de análise termogravimétrica (TGA) da
Shimadzu, modelo TGA-50. A caracterização estrutural das amostras foi feita com o difratômetro
de raios-X da Rigaku modelo Miniflex II, com fonte de radiação Cu-Kα, que tem comprimento de
onda de 1,5418Å. Imagens de Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) e análise elementar
por espectroscopia de energia dispersiva (EDS) foram feitas num microscópio da marca Phillips
modelo CM 200.
As propriedades magnéticas foram medidas com o Magnetômetro de Amostra Vibrante
com autonomia para medidas magnéticas em campos de 1,4 T numa faixa de temperatura de 9325K e num Sistema de Medidas de Propriedades Físicas (PPMS) da empresa Quantum Design,
modelo Evercool II. Espectros Mössbauer a temperatura ambiente foram obtidos num
espectrômetro da empresa Wiessel com fonte de 57Co: Rh e atividade radioativa de 50 mCi. Foram
realizadas medidas de resistividade elétrica versus temperatura e campo magnético dc, usando o
método das quatro pontas.
Tabela 1 – Dados das amostras.
Amostra Ag (%) CoFe2O4 (%) Fator Co(g)
1
2
3
4

90
70
50
10

10
30
50
90

7,61
4,46
3,15
1,99

0,2175
0,3820
0,4490
0,5120

Fe(g)

Ag(g)

0,6188
1,0880
1,2800
1,4560

1,1630
0,5300
0,2670
0,0338

Fonte: Laboratório de Análises Magnéticas e Ópticas – LAMOp - UERN
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para estudo das propriedades magnéticas destes nanocompósitos não é desejada a
presença da quitosana. Assim, com a finalidade de obtermos a temperatura ideal para a eliminação
da quitosana e ao mesmo tempo não desencadear uma difusão entre as nanopartículas (SOARES F.
H. J., 2012), utilizou-se medidas termogravimétricas em função da temperatura, onde podemos ver
na Figura 1, que a temperatura em que a perda de massa se dar em maior abundância é a partir de
200 ºC até em torno de 350 ºC.

100

AM1
AM2
AM3
AM4

Massa (%)

90
80
70
60
50
100

200

300

400

500

600

o

Temperatura ( C)
Figura 1 - Análises termogravimétricas para as amostras AM1, AM2, AM3 e AM4, LACAM – Lab. de Combustíveis,
ambiente e materiais - UERN.

A caracterização estrutural foi realizada inicialmente através da difração de raios-X.
Podemos observar os difratogramas de raios-X na Figura 2, para amostras do pó precursor com o
biopolímero e para as amostras calcinadas a uma temperatura de 350 ºC. Na Figura 3 podem ser
vistos os difratogramas de raios-X das pastilhas confeccionadas a partir do pó calcinado de cada
amostra.
A partir dos difratogramas fizemos o refinamento Rietveld de cada uma das amostras
com o auxílio do programa MAUD (Material Analysis Using Difraction). As fases cristalinas
identificadas por DRX do nanocompósito são Ag e CoFe2O4 cujos grupos espaciais são: Fm-3m e
Fd-3m:1, respectivamente. Uma vez feitos os refinamentos destas amostras, foram obtidos os
diâmetros médios para a ferrita de cobalto e também para a prata (ver Tabela 2).
Tabela 2 – Dados das amostras obtidas a partir do refinamento.
Dm (nm)
Amostra CoFe O
Ag
2

4

Concentração (%)
CoFe O
Ag
2

4

Am 1

8.5

8.6

11.0

89.0

Am 2

10.0

8.7

34.0

66.0

Am 3

10.1

7.0

85.0

15.0

Am 4

9.5

13.6

90.0

10.0

Fonte: Laboratório de Análises Magnéticas e Ópticas – LAMOp - UERN
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Figura 2 - Resultado de difração de raios-X das
amostras, LAMOp – UERN.

Figura 3 - Difratogramas de Raio-X de todas as
Pastilhas, LAMOp – UERN.

A Figura 4 mostra as micrografias de TEM para a amostra AM1, a imagem mostra clusters
formados por nanopartículas com tamanhos uniformes. Os resultados de EDS obtidos destas
imagens mostra que a amostra AM1 é composta principalmente de partículas de Ag. Embora o
histograma de tamanhos de partícula não distingue os tipos de partículas (Ag e CoFe2O4) na
amostra AM1, os resultados das variações de tamanho estão consistentes com os obtidos por
DRX’s.

Figura 4: (a) Imagem de MET para a amostra AM1, (b) histograma de tamanhos de partícula obtido a partir da
imagem de MET e (c) padrões de EDS. Laboratório de Microscopia Eletrônica – Instituto de Física, USP.
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Na figura 5, podemos observar resultados de ciclos de histerese magnética a
temperatura ambiente de todas as amostras, onde aparece um aumento na magnetização da amostra
AM1 para a AM4, que pode ser compreendida pela maior concentração de CoFe2O4.
Na figura 6 podemos observar resultados obtidos de medidas de Espectrometria de
Mössbauer para todas as amostras, onde observamos a formação de um dubleto nas três primeiras
amostras AM1, AM2 e AM3, e na amostra AM4 aparece uma superposição de subespectro
paramagnético e magnético.
100,0
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AM3
AM4

30
20

AM1

99,0
98,0
100,0

Transmissão (%)

2 4

Magnetização (emu/gCoFe O )

40

10
0

AM2

99,0
98,0

97,0
100,0
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Figura 5 - Ciclos de histerese medidos a temperatura
ambiente de todas as amostras, LAMOp – UERN.

Figura 6 – Espectros das amostras AM1, AM2, AM3 e
AM4, LAMOP – UERN.

2,5

2

4

Magnetização (emu/gCoFe O )

Podendo assim, caracterizar as amostras AM1, AM2 e AM3 como sendo superparamagnéticas a
temperatura ambiente e a AM4 como magneticamente bloqueada.
Medidas de magnetização Field-Cooling (FC) e Zero Field-Cooling (ZFC) são mostradas na
Figura 7, onde notamos que a temperatura de bloqueio para amostra AM1 está em torno de 300 K e
para a amostra AM2 está acima de 325 K.

ZFC-AM1
FC-AM1
ZFC-AM2
FC-AM2

2,0
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40

80
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160

200

240

280
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Temperatura (K)
Figura 7 - Medidas de ZFC e FC para AM1 e AM2, LAMOp - UERN.

A figura 8 apresenta MxH para todas as pastilhas à temperatura ambiente (300 K). A medida
de magnetização mostra que o campo máximo (MHmax) varia de 3,2 emu/g para AM1 até 29,0
emu/g para a amostra AM4.
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Figura 9- Resistência versus concentração da CoFe2O4.

Figura 8 – MxH das pastilhas, LAMOP - UERN.
LAMOp - UERN.

A figura 8 mostra que a resistência elétrica varia exponencialmente com a concentração
de CoFe2O4. A figura 9(a) apresenta a variação da resistência elétrica com a temperatura e a 9(b)
mostra a magnetorresistência versus a temperatura da amostra AM4.
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Figura 9 – Resistência versus temperatura da amostra AM4, LAMOp – UERN.

CONCLUSÃO
Em temperatura ambiente as histereses mostraram um crescimento de grandezas
magnéticas como magnetização de saturação (Ms), coercividade (Hc) e magnetização remanente (Mr)
de acordo com o aumento da concentração de ferrita de cobalto nas amostras. Diante de valores tão
pequenos da coercividade nas amostras AM1, AM2 e AM3 é possível sugerir que a maioria das
partículas está no estado superparamagnético e uma pequena quantidade está no estado bloqueado.
Isso é resultante da distribuição do tamanho de partículas e do efeito das interações interpartículas
quando aumentamos a quantidade de partículas de CoFe2O4 no nanocompósito. Os espectros
Mössbauer indicam que as partículas de CoFe2O4 das amostras AM1, AM2 e AM3 são
superparamagnéticas e as da amostra AM4 estão bloqueadas.
A partir do pó sintetizado, pastilhas foram fabricadas e submetidas à caracterização
estrutural, magnética e eletrônica. Na caracterização magnética as pastilhas 01, 02 e 03
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apresentaram pequena coercividade e foram classificadas como superparamagnética. A
magnetização e a remanência cresceram com as concentrações de ferrita de cobalto. Medidas de
magnetoresistência versus temperatura mostram uma variação máxima de 11 % com campo
aplicado de 10 kOe, em 10 K.
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QUANTIFICAÇÃO DE NITRATOS E NITRITOS DESTINADOS À
QUALIDADE DAS ÁGUAS DE ABASTECIMENTO PROVENIENTES DOS
BEBEDOUROS UTILIZADOS NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE (UERN)
Avelina de Fátima Oliveira Silva1 ; Bergson da Cunha Rodrigues2; Amanda Aparecida
de Lima Enéas3
RESUMO: São diversas as fontes de nitrogênio nas águas naturais. Os esgotos
sanitários constituem em geral a principal fonte, lançando nas águas nitrogênio orgânico
devido à presença de proteínas e nitrogênio amoniacal, devido à hidrólise sofrida pela
uréia na água. Alguns efluentes industriais também concorrem para as descargas de
nitrogênio orgânico e amoniacal nas águas, como algumas indústrias químicas,
petroquímicas, siderúrgicas, farmacêuticas, de conservas alimentícias, matadouros e
frigoríficos, etc. O objetivo deste projeto é quantificar a concentração de nitrato, nitrito
e pH das águas de abastecimento dos bebedouros da Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte (UERN), através do método baseado na Espectroscopia UV/VISIVEL.
PALAVRAS-CHAVE: Águas de abastecimento; Bebedouros, Nitrato e Nitrito.
INTRODUÇÃO
O nitrogênio é encontrado na água sob a forma de várias espécies químicas
diferentes, na dependência do seu estado de oxidação (NOX). Provavelmente, o ânion
nitrato é a forma iônica mais estável nas condições existentes nas águas superficiais, por
ser a sua forma mais oxidada.
Pela sua relação muito estreita com o ciclo da vida, as concentrações de nitrato
na água acabam sendo fortemente influenciadas pelas atividades das plantas e animais
próximos e, além disso, a atividade bacteriana é fator determinante do teor de nitratos
numa água.
Em uma água bruta os teores de nitrato e nitrito usualmente não passam de 1,00
mg.L como nitrogênio. Na cloração (excessiva) da água, sendo o cloro um agente
oxidante, converte os nitritos em nitratos e esses teores elevados de nitrato causam
problemas sanguíneos (metomoglobinemia), particularmente em crianças, prejudicando
o transporte gasoso. É comum o aumento de nitratos e nitritos em poços rurais pouco
profundos próximos a fossas sépticas e estábulos ou plantações que usam fertilizantes.
O nitrito e o nitrato têm sido considerados contaminantes ambientais de larga escala. O
conhecimento dos teores dos íons NO3- e NO2- tem despertado grande interesse na
sociedade, uma vez que a grande concentração tem causado problemas ao meio
ambiente e a saúde humana (MELLO, 1999).
-1
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A metomoglobinemia parece estar associada com o fato do pH estomacal de
determinadas crianças ser maior ou igual a 4,00 permitindo que nitrobactérias se
desenvolvam no intestino delgado, reduzindo o nitrato para nitrito, o qual é absorvido
para a corrente sanguínea, reduzindo o teor de hemoglobina capazes de realizar o
transporte de oxigênio e gás carbônico, provocando então asfixia. A fim de controlar os
efeitos desses íons o Brasil estabeleceu limites máximos de concentração nas águas de
consumo humano. Esses limites estão definidos pela Resolução CONAMA 357 (2005)
e pela Portaria do Ministério da Saúde No 518/2004. Os valores máximos dos íons
nitrato (NO3-) é de 10,00 mg.L-1 e dos íons nitrito (NO2-) é de 1,00 mg.L-1.
Outro parâmetro físico-químico importante nas analises de água é o pH. O termo
pH representa o potencial hidrogeniônico da solução, ou seja, representa a acidez
/alcalinidade da solução, medida pela concentração de íons hidrogênio dessa solução.
Na água, este fator é de excepcional importância, principalmente nos processos de
tratamento. Na rotina dos laboratórios das estações de tratamento ele é medido e
ajustado sempre que necessário para melhorar o processo de coagulação/floculação da
água e também o controle da desinfecção. O valor do pH varia de 0 a 14. Abaixo de 7 a
água é considerada ácida e acima de 7, alcalina. Água com pH 7 é neutra. A Portaria nº
518/2004 do Ministério da Saúde recomenda que o pH da água seja mantido na faixa de
6,0 a 9,5 no sistema de distribuição.
MATERIAL E MÉTODOS
Fez-se um levantamento de quantos bebedouros há na instituição, assim como o
mapeamento de cada local, nomeando cada bebedouro para facilitar as análises. As
coletas foram feitas a cada trinta dias, em pontos estratégicos da Universidade, deixouse sair à água da torneira por uns 30 segundos antes da água ser coletada, minimizando
a margem de erro nas análises, gerando uma maior representatividade para aquele ponto
coletado. As amostras foram coletadas antes e pós-filtro e armazenadas na temperatura
ambiente em frascos de polietileno com a capacidade 1,00 L. Estudos anteriores no
próprio laboratório constatou que havendo manutenção na temperatura de coleta da
amostra, evita-se a elevação da concentração do nitrato depois de coletada a amostra.

Figura 1. Procedimento de coleta das águas depois do filtro.
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A metodologia utilizada para as análises da água na detecção do nitrato, nitrito e
pH estão descritas no Standard Methods for the Examination of Water and Wasterwater
20º Ed. e os padrões de potabilidade estão descritos na portaria: Nº 1.469 de 29 de
dezembro de 2000 do Ministério da Saúde.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após a obtenção dos resultados das amostras coletadas nos pontos dos 11
bebedouros e feitas as análises no laboratório, foram selecionados os valores máximos e
mínimos de Nitrato antes e depois do filtro, para comparar os valores obtidos desse
parâmetro durante os meses, a fim de verificar a eficiência dos filtros dos referidos
bebedouros. Pode-se observar que o mês que apresentou maior concentração de Nitrato
nas amostras antes do filtro foi o mês de março, e menor concentração foi no mês Junho
como mostra a figura 2.

Figura 2: Valores de Nitrato das amostras coletadas antes do filtro.

Figura 3: Valores de Nitrato das amostras coletadas depois do filtro.
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Na figura 2 o valor máximo de Nitrato foi de 7,42 mg.L-1 no mês Março e o
valor mínimo foi de 0,16 mg.L-1 para o Mês de Junho.
Na figura 3 o valor máximo de Nitrato foi de 7,21 mg.L-1 no mês de Março e o
valor mínimo foi de 0,20 mg.L-1 para o Mês de Junho.
Isso nos mostra que não houve variação significativa antes e depois do filtro pra
as concentrações do Nitrato.

Figura 4: Valores de Nitrito das amostras coletadas antes do filtro

Figura 5: Valores de Nitrito das amostras coletadas depois do filtro.
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Durante a realização da analise, quando todos os reagentes foram adicionados
nos tubos de ensaios com as amostras de água na primeira e segunda coleta, não ocorreu
mudança de coloração nas mesmas, isto pode ser explicado pelo fato de que a
quantidade de nitrito foi estequeometricamente a mesma quantidade do reagente
(sulfanilamida) adicionada, de acordo com Golterman (1969).
Enquanto nas outras coletas houve o aparecimento de uma coloração levemente
rosada, isto indica o nitrito reagiu com a sulfanilamida e com o bicloridrato de (1nafitil) etilenodiamina, formando um composto nitrogenado colorido cuja fórmula ainda
não é completamente conhecida.
Bendschneider e Robison (1952) apresentaram duas possibilidades para o mecanismo
desta reação.
NH2SO2C6H4N = NCNHCH2CH2NH(C10H7).2HCl+HCl

NH2SO2C6H4N ≡ NCl + C10H7NHCH2CH2NH2.2HCl→{
NH2SO2C6H4N = NC10H6NHCH2CH2NH2.2HC l+ HCl

Na figura 4 o valor máximo de Nitrito foi de 0,10 mg.L-1 no mês Abril e o valor
mínimo foi de 0,00 mg.L-1 (zero) para o Meses de Maio, Junho e Julho.
Na figura 5 o valor máximo de Nitrito foi de 0,10 mg.L-1 no mês de Abril e o
valor mínimo foi de 0,00 mg.L-1 (zero) para o Meses de Março, Maio, Junho e Julho.
Isso também nos mostra que não houve variação significativa antes e depois do
filtro pra as concentrações do Nitrito.

Figura 6: Medidas do potencial Hidrogeniônico antes do filtro
Os valores dos potenciais Hidrogenionico coletadas antes do filtro em todas as
analises feitas foram entre 7,99 a 8,61 como mostra a figura 6.
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Figura 7: Medidas do potencial Hidrogeniônico depois do Filtro
A Portaria nº 518/2004 do Ministério da Saúde recomenda que o pH da água seja
mantido na faixa de 6,0 a 9,5 no sistema de distribuição. Esse parâmetro objetiva
minimizar os problemas de incrustação e corrosão das redes de distribuição.

CONCLUSÃO
Verificou-se que as concentrações de nitrato, nitrito e pH das águas de
abastecimento dos bebedouros da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
(UERN), através do método baseado na Espectroscopia UV/VISIVEL estão dentro do
permitido pela legislação vigente com também o pH. Em razão do exposto, pode-se
ainda afirmar que os valores quantificados não tiveram variação significativa, antes e
depois dos filtros, estando às mesmas dentro dos padrões da portaria do ministério da
Saúde.
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RECONSTRUÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TEMPO REAL USANDO VISÃO ESTÉREO
Jurasildo Oliveira Reinaldo1; Anderson Abner de Santana Souza2
RESUMO: O objetivo da presente pesquisa foi o de investigar técnicas para a reconstrução de
modelos espaciais computacionais de objetos e superfícies dentro de ambientes com o fim de
aplicá-los na navegação de robôs móveis. O presente trabalho irá abordar, de forma mais específica,
a reconstrução de ambientes por câmeras estéreo, as quais possui característica que facilitam o
processo da aquisição e manipulação de informações relacionadas às coordenadas e distancia dos
objetos mapeados, ou seja, informações tridimensionais. Para isso, foi considerado o estudo de
diferentes ferramentas e algoritmos com destacada importância na área de Visão Computacional e
Processamento de Imagens. Diante dos estudos, implementações e experimentos resultantes
concluímos a utilidade da pesquisa desenvolvida dentro do projeto de Navegação e Mapeamento de
Robôs em Ambientes com Robôs Móveis – NAVMAP3D.
PALAVRAS – CHAVE:Visão Computacional; Câmeras Estéreo; Reconstrução 3D.
1

INTRODUÇÃO

A reconstrução de ambientes 3D é uma área da visão computacional que tem por
objetivo prover informações tridimensionais de ambientes reais. Sua aplicabilidade está relacionada
a várias áreas como: robótica, medicina, arquitetura, paleontologia, indústria cinematográfica entre
outras. Existem diversos desafios nesta área, dentre eles, um que se destaca é o alto custo dos
aparatos necessários para a pesquisa, que muitas vezes são inacessíveis para pesquisadores
independentes e até para algumas universidades (JOSÉ e LOPES, 2007)..
Atualmente existem vários meios de se fazer o processo de reconstrução 3D de um
objeto ou ambiente. Entre eles, está em evidência a reconstrução por dispositivos a laser, sonares e
por câmeras. A reconstrução por câmeras se destaca das demais devido ao seu baixo custo, já que
pode ser utilizada partindo de apenas uma câmera, e ao seu alto poder de captar informações sobre o
ambiente. Através dela, pode-se obter uma reconstrução utilizando a técnica chamada de visão
monocular (com apenas uma câmera), ou a chamada de visão estéreo (com duas ou mais câmeras).
A visão monocular conta com elementos para uma percepção rudimentar da
profundidade, valendo-se apenas das leis da perspectiva, onde o tamanho aparente dos objetos
diminui à medida que esses se afastam do observador. Assim, os objetos mais próximos acabam
escondendo atrás de si os objetos mais distantes, que se encontram sobre o mesmo eixo de
perspectiva (SISCOUTTO et al, 2004).
A visão estéreo ou tridimensional, no âmbito dos seres humanos, é resultado da
interpretação do cérebro, após a captação das duas imagens bidimensionais, provenientes do olho
esquerdo e do direito. Sabendo que os olhos humanos estão em média 65 milímetros distantes um
do outro e podem convergir de modo a cruzarem seus eixos em qualquer ponto a poucos
centímetros à frente do nariz, ficando estrábicos; podem também divergir ou ficar em paralelo
quando se foca algo no infinito (SISCOUTTO et al, 2004). Além de imagens, o cérebro coordena os
movimentos dos músculos dos globos oculares e recebe informações sobre o grau de convergência
ou divergência dos eixos visuais, o que lhe permite auferir a distância em que os olhos se cruzam
em um determinado momento (SISCOUTTO et al, 2004). Essas definições mostram como nosso
sistema de visão possibilita termos a sensação de profundidade e localização baseadas na
interpretação do cérebro.
Tendo por base esses conceitos, a visão computacional utiliza essa analogia do sistema
visual biológico para dar às máquinas a possibilidade de enxergar o ambiente e retirar deles
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jurasildo@yahoo.com.br.
2. Docente do Departamento de Informática, Campus Natal, UERN. e-mail: andersonabner@uern.br
ISBN 978-85-7621-051-1

e-mail:

Anais do VIII SIC

254

características visuais semelhantes ao ser humano. Essa capacidade das máquinas de tomar decisão
com base nos dados visuais do ambiente é chamada de visão de máquina.
O presente trabalho irá abordar a reconstrução de ambientes por câmeras estéreo, as
quais possui característica que facilitam o processo da aquisição e manipulação de informações
relacionadas às coordenadas e distancia dos objetos mapeados, ou seja, informações
tridimensionais.
2

MATERIAL E MÉTODOS

Para que seja possível reconstruir a superfície de determinados objetos utilizando uma
câmera estéreo como sensor de aquisição de dados, é necessário seguir uma seguência de passos
para obtenção das informações tridimensionais dos mesmos.
2.1

Calibração

A calibração de câmeras pode ser definida como o processo pelo qual, busca-se
encontrar os parâmetros intrínsecos e extrínsecos de configuração de cada câmera. Os parâmetros
intrínsecos são valores próprios de fabricação de cada câmera, basicamente eles se resumem a
distância focal, aos valores dimensionais de cada pixel, a distorção e distância entre as lentes. Já os
parâmetros extrínsecos são valores que indicam a localização da câmera no mundo, levando-se em
conta movimentos de rotação e translação.
Esses parâmetros são essenciais para se realizar a reconstrução, pois, através deles
consegue-se mapear as coordenadas de um ponto no mundo, para as coordenadas de câmera de sua
projeção no plano da imagem. A Figura 1 mostra o mapeamento das coordenadas do ponto M, para
as coordenadas de projeção m.

Figura 1: Projeção de câmera em relação a um ponto no mundo (GUERRA, 2004)

2.2

Retificação

O processo de retificação consiste em alinhar a imagem da câmera esquerda com a
imagem da câmera direita, utilizando-se dos dados encontrados nos parâmetros intrínsecos e
extrínsecos da calibração. Isso é necessário, por que dificilmente as câmeras estão perfeitamente
alinhadas, tanto na horizontal como na vertical. Com a retificação, é possível alinhar
horizontalmente as duas imagens de modo que o valor de um ponto na imagem esquerda, esteja
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presente na mesma linha da imagem direita. Isso é conseguido utilizando as propriedades da
geometria epipolar (OLIVEIRA, 2006).
2.3

Correspondência entre pontos

A detecção e correspondência entre pontos homólogos em diferentes imagens são uma
das técnicas mais pesquisada na área de visão computacional, principalmente voltada para
aplicações de detecção de objetos, reconstrução 3D, mapeamento robótico e outras áreas que
necessitam correlacionar pontos com características únicas entre duas ou mais imagens
(SASDELLI, 2010).
Para que a correspondência entre pontos comece a ser feita, é necessário fazer a
detecção de um conjunto de pontos com características de preferência únicas nas imagens,
encontradas principalmente em cantos, retas e outras áreas com diferenças bruscas de luminosidade.
Essa atividade é feita pelos detectores de pontos, que normalmente vem como rotinas dos
algoritmos de correspondência entre eles o SURF (Speeded Up Robust Features), criado por Bay et
al (2007) e o SIFT (Scale Invariant Feature Transform) (LOWE, 2004). Como características
desejadas, os pontos encontrados têm quer ser invariante a certas mudanças ocorridas em relação a
imagem, como por exemplo: escala, rotação, translação e mudanças de iluminação (SASDELLI,
2010).
2.4

Mapa de disparidade

Como o próprio nome diz, disparidade está relacionada a diferença, e no contexto da
geometria estéreo representa a distância entre um mesmo ponto projetado na imagem esquerda e na
imagem direita. Essa distância é medida em pixels e seu valor é inversamente proporcional a
profundidade relativa ao ponto no mundo (OLIVEIRA, 2006). Essa afirmação pode compreendida
com base na Figura 2.

Figura 2: Calculo da disparidade relacionando a região dos pontos oclusos.
Fonte: (Autoria pessoal).

Sabendo-se que o ponto P1 possui as coordenadas de projeção P1xl e P1xr; o ponto P2
as coordenadas P2xl e P2xr, então a diferença da coordenada de projeção do ponto P1 na imagem
esquerda em relação à imagem direita é de 135 pixels e a do ponto P2 é 279. Esses valores obtidos
provam que à medida que um ponto P no espaço se distância em relação ao plano da câmera, sua
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disparidade diminui, chegando ao ponto de ser próximo de 0 ou tendendo ao infinito. Com os
valores de disparidade tão próximos de 0, a distância entre os eixos ópticos torna-se tão mínima que
se perde todas as propriedades da visão estéreo relativo a esse ponto.
Outra característica importante sobre o calculo da disparidade é que ele é feito somente
com os pares de pontos idênticos, ou seja, somente os pontos que são visíveis por ambas as
câmeras, na Figura 2 tem-se a representação de um triangulo amarelo que limita a região máxima
onde os pontos que estão no plano da imagem esquerda, também estão no plano da imagem direita.
Os pontos que ficam fora dessa região são chamados de pontos oclusos, pois são projetados apenas
em um dos planos de imagem.
O calculo da disparidade se resume a equação 1 (NOGUEIRA e TOZZI, 1999), onde
equivale ao valor da disparidade;
a coordenada do pixel no plano da imagem esquerda e
a
coordenada no plano da imagem direita.
d = xl − xr (1)

Tendo o valor de disparidade em mãos é só aplicá-lo na equação 2 (OPENCV, 2012),
(SOUZA e GONÇALVES, 2011), (NOGUEIRA e TOZZI, 1999) para achar a profundidade Z da
câmera em relação a um ponto no espaço. As demais coordenadas X e Y podem ser obtidas através
das equações 3 e 4 (SOUZA e GONÇALVES, 2011) após achar o valor de Z.

Z=

Tf
x'− x

X =Z∗

Y =Z∗

(2)

( x'− x 0 ' )
f

( y '− y )
0

(3)
(4)

f

Um mapa de disparidade é formado por todos os valores de disparidade encontrados
pela correspondência de pontos. Fazendo uma distribuição percentual dos valores de disparidade
sobre o intervalo 0 a 255, eles podem ser usados pra gerar uma imagem em tons de cinza
representando os níveis de profundidade da cena. Quanto mais próximo do ponto a câmera estiver,
mais branco será o valor do pixel e mais preto quando a câmera estiver mais distante. A Figura 3
mostra o mapa de disparidade gerado por um par de imagens estéreo.

Figura 3: Mapa de disparidade: (A) Imagem esquerda de um par de imagens estéreo. (B) Imagem em tons de
cinza representando os valores de disparidade.
Fonte: (JOSÉ e LOPES, 2007).
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Reconstrução 3D

Para realizar a reconstrução basta apenas encontrar as coordenadas tridimensionais de
cada ponto obtidos pelos algoritmos de correspondência e projetar esses valores num plano 3D,
formando uma malha tridimensional.
Para o desenvolvimento dessa aplicação optou-se por utilizar como sensor
tridimensional, uma câmera estéreo chamada Minoru (MINORU, 2012) em vez do acessório pra
XBOX: Kinect (XBOX, 2012). Essa decisão foi tomada pelo principio de se desenvolver uma
aplicação de reconstrução 3D de código aberto e com poucos recursos financeiros. O quadro abaixo
mostra os equipamentos de hardware e software utilizados para desenvolvimento da aplicação e
suas especificações:
Hardware
WebCam 3D
Minoru

Computador: HP
Pavilion DM 1
Notebook PC

Software

30 frames por
segundo
Resolução máxima:
640 x 480
Censor: CMOS
Processador: Dual
Core AMD E-350
~1.6GHz
Memória RAM: 2
Giga bytes
Placa de Video:
AMD Radion HD 6310
Graphics

Sistema Operacional:
Linux

Distribuição:
Ubuntu 11.04

Biblioteca: OpenCV
(Open Source Computer
Vision)

Versão 2.3.1

v4l2stereo

Versão 1.1

Biblioteca PCL (Point
Versão 1.5.1
Cloud Library)
Quadro 1: Equipamentos utilizados para desenvolvimento da aplicação. (Autoria Própria).

Para realizar a etapa de geração do mapa de disparidade foram testados os algoritmos:
Block Matching e Graph Cuts. Ambos encontrados nas rotinas da biblioteca OpenCV (OPENCV,
2012). No entanto, foi constatado que o Graph Cuts depende de um alto custo computacional,
tornando-o impossível para se trabalhar com aplicações em tempo real que utilize um computador
de baixar capacidade de processamento. Já o Block Matching consegue gerar mapas de disparidade
bem rápidos, o problema está na má qualidade dos mapas gerados.
Diante do problema, foi encontrada a solução em técnicas de construção de mapas de
disparidade por correspondência densa de pixels. Os trabalhos de Birchfield e Tomasi (1996), Calin
e Roda (2007), Geiger et al (2010) e Geiger et al (2011) demonstram essa nova técnica de geração
de mapas de disparidade, muito utilizada em aplicações de tempo real, por apresentar excelentes
resultados e com pouco tempo de processamento.
Para se realizar a reconstrução optou-se por simplesmente reprojetar a malha de
pontos num espaço virtual de acordo com as coordenadas x, y e z de cada ponto, sem aplicar
nenhum método de triangulação, comumente utilizado nas aplicações de reconstrução de
superfícies. Isso porque, os métodos de triangulação consomem muito processamento a medida que
o numero de pontos aumentam. Para dar um realismo a reconstrução, foi utilizado como textura dos
pontos, as cores dos pixels da imagem esquerda.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como resultado final, a aplicação comportou-se de maneira satisfatória, o tempo total
entre capturar as imagens e construir a nuvem de pontos ficou em torno de 350 a 450 milisegundos,
um tempo excelente para aplicações em tempo real. Toda a plotagem dos pontos é visível em
tempo real, podendo se observadas as mudanças das coordenadas dos pontos.
Essa aplicação não faz mapeamento, isso significa que os pontos são plotados na nuvem
tomando como referencial de câmera o ponto (x=0,y=0,z=0). Assim, mesmo que a câmera se mova
pelas coordenadas de mundo, para a aplicação ela sempre permanece no mesmo ponto que iniciou.
Alguns frames do processo de reconstrução podem ser vistos abaixo.

Quadro 3:Imagens com suas respectivas reconstruções 3D. (Autoria Própria).
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CONCLUSÃO

Pode-se concluir que a aplicação produziu resultados satisfatórios, visto que toda
aplicação foi desenvolvida em cima de equipamentos de baixo custo, ao constar que aplicações de
tempo real necessitam de bons recursos computacionais. Como melhoria dos resultados pode-se
trocar a câmera para uma que possua maior distância de base e maior nitidez na captura das
imagens, melhorando assim a qualidade dos mapas de disparidade. Para trabalhos futuros deseja-se
aplicar a reconstrução junto com o mapeamento em tempo real, possibilitando reconstruir toda uma
cena e não somente um frame de vídeo.
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REDES DE SENSORES SEM FIO APLICADAS A INDÚSTRIA SALINEIRA

Jomar Ferreira dos Santos1; Pedro Fernandes Ribeiro Neto2

RESUMO: As Redes de Sensores sem Fio são uma tecnologia de grande aplicabilidade, sendo
utilizadas para monitoramento e coleta de dados em aplicações militares, ambientais, domésticas,
médicas, industriais, entre outras. Essas redes são compostas por dispositivos denominados nós
sensores, estes possuem a capacidade de monitoração, processamento, armazenamento e
comunicação por meio de enlaces sem fio. Tais redes trazem benefícios para as aplicações,
fornecendo monitoração avançada, automação e soluções de controle, sendo esses, de grande
importância para o âmbito das indústrias. Uma importante atividade econômica do estado do Rio
Grande do Norte é a indústria salineira, na qual, o estado lidera a produção nacional com
aproximadamente 91% da produção de sal marinho. Esta atividade é diretamente influenciada por
fatores ambientais, tais como: temperatura, umidade do ar, tipo de solo e proximidade da área
litorânea. Com isso, uma aplicação de monitoramento ambiental pode contribuir significativamente
com o controle e a qualidade de processos envolvidos na atividade da indústria salineira. Esta
pesquisa foi desenvolvida com o intuito de estudar as Redes de Sensores sem Fio e a indústria
salineira, visando o desenvolvimento de uma aplicação de monitoramento ambiental que suporte os
principais fatores que influenciam nessa atividade. Como resultado obteve-se uma aplicação
funcional capaz de exibir ao usuário final, por meio de interface web, as informações relativas ao
monitoramento.
PALAVRAS-CHAVE: Indústria Salineira; Monitoramento ambiental; Redes de Sensores Sem Fio.

INTRODUÇÃO
Segundo Borges Neto (2009), as Redes de Sensores sem Fio – RSSF surgiram a partir
da evolução dos micro sistemas eletromecânicos (Micro Electromechanical Systems - MEMS), das
tecnologias de comunicação sem fio e do aumento da capacidade de processamento embarcado.
Tais redes representam uma tecnologia emergente que promete funcionalidades sem precedentes
para monitorar, instrumentar e, possivelmente, controlar o mundo físico por meio de atuadores.
As RSSF são compostas por um conjunto de dispositivos denominados de nós sensores
ou sensores inteligentes, capazes de realizar sensoriamento, processamento e transmissão de
informação por meio de enlaces sem fio. Na figura 1, temos a ilustração de um nó sensor genérico
com seus componentes básicos que são: fonte de energia, sensor, ADC3, memória, processador e
transceptor. Por meio da unidade de sensoriamento, onde se localizam sensores e conversores
analógico/digital, o nó coleta dados sobre o ambiente e os envia para unidade de processamento.
Esta, por sua vez, detém o processador e a memória do nó e é responsável por processar o dado e
armazená-lo ou enviá-lo para unidade de comunicação. A unidade de comunicação, que possui um
equipamento transmissor/receptor, envia o dado para outros nós ou recebe pacotes destes. A
unidade de energia é composta por uma bateria e é responsável por alimentar o nó sensor. Estes
sensores possuem restrições quanto a energia, capacidade de processamento e armazenamento
1
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(Chagas, 2011). Tais dispositivos são dispostos espacialmente em uma área de interesse e usam
enlaces sem fio para realizar tarefas de sensoriamento em conjunto (Ribeiro Neto, 2006).

Figura 1: Esquema de um nó sensor genérico. Fonte: (Ribeiro Neto, 2006)

Os dados coletados pela rede possibilitam o monitoramento dos mais diversos
ambientes, de modo que o usuário tenha conhecimento sobre o estado atual dos objetos que estão
sendo sensoriados. Dessa forma, é possível obter mais informações sobre algo que ainda não se
dispõe muito conhecimento ou verificar se o funcionamento deste está correto, antecipando falhas.
Tais características fazem com que as RSSF sejam utilizadas em sistemas de manutenção,
monitoramento, controle, segurança, etc; tornando-se uma tecnologia de interesse para as indústrias.
De acordo com Zurawski (2009), aplicações de monitoramento que utilizam RSSF têm
chamado a atenção das indústrias por conta da redução de custos devido ao acompanhamento mais
eficaz do ambiente, facilidade de manutenção e esforço de implantação em áreas de difícil alcance.
No Brasil, uma importante atividade econômica e industrial é a indústria salineira.
Segundo Costa (2011), a produção brasileira de todos os tipos de sal em 2010 foi estimada em torno
de 7 milhões de toneladas, representando um aumento de cerca de 19% em relação ao ano anterior.
Contribuiu com essa produção o estado do Rio Grande do Norte, que se manteve na liderança com
5,6 milhões de toneladas, representando 76% da produção total do país e quase 91% da produção de
sal marinho. O sal é o mineral não energético mais produzido e utilizado pelo homem depois do
minério de ferro, possui inúmeras aplicações, sendo a maior parte delas na indústria química, onde é
empregado na fabricação de cloro, soda caustica, ácido clorídrico, vidro, alumínio, plásticos,
têxteis, borracha, hidrogênio e celulose. Além disso, o sal é utilizado em sua forma natural na
alimentação humana e animal, e também na preservação de alimentos.
Os principais fatores que influenciam na produção da indústria salineira estão
relacionados ao quadro natural, como a proximidade contígua ao mar, topografia adequada e
condições climáticas favoráveis.
Nesse projeto, as RSSF são utilizadas para aquisição de dados que representam as
condições do ambiente, e que fomentam o estudo sobre a influência dos fatores naturais sobre a
produção industrial de sal marinho. Restrições de energia e capacidade de processamento dos nós
sensores também são focos da pesquisa.
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O objetivo desse trabalho é estudar a tecnologia de RSSF e a indústria salineira, de
forma a viabilizar o desenvolvimento de uma aplicação para monitoramento ambiental com suporte
aos principais fatores físicos que influenciam diretamente na produção de sal por parte da indústria
salineira. A aplicação desenvolvida atende a requisitos prioritários, possuindo funcionalidades que
fazem com que os nós sensores diminuam a troca de informações entre si caso critérios como baixa
capacidade da bateria e a temperatura esteja dentro de um limite predefinido.

MATERIAL E MÉTODOS
Inicialmente foi realizado um estudo sobre as RSSF e a indústria salineira. Com a
consolidação da revisão bibliográfica iniciou o desenvolvimento da aplicação. O processo de
desenvolvimento baseou-se na utilização do kit de RSSF MEMSIC Professional Kit (Memsic,
2010a). Esse kit, fornece uma plataforma abrangente e de baixo custo para a avaliação e
desenvolvimento de aplicações de RSSF, é composto por nós sensores da plataforma MICAz,
placas de sensoriamento ambiental MTS400, além de uma placa de programação e comunicação
dos dados, a MIB520CB.
A plataforma MICAz é uma plataforma de motes que permite o baixo consumo de
energia em RSSF, possui rádio de 2.4GHz compatível com o padrão IEEE 802.15 e taxa de
comunicação de dados de 250kbps (Memsic, 2010b). Desenvolvida em conjunto com a UC
Berkeley e a Intel Research Labs, a placa MTS400 é uma placa de sensoriamento ambiental
compatível com a plataforma MICAz, que possui capacidade de sensoriamento de cinco parâmetros
ambientais, são eles: temperatura, umidade, pressão barométrica, luminosidade e aceleração. A
MIB520CB fornece duas portas distintas, uma dedicada a programação do sistema e outra voltada
para a comunicação de dados para a família MICA Motes (Memsic, 2010c). Qualquer nó MICAz
acoplado à placa MIB520CB pode funcionar como uma estação base.
O gerenciamento de nós sensores é realizado por meio do TinyOS, que é um sistema
operacional dirigido a eventos voltado para RSSF que possuem recursos de hardware limitados e
necessitam economizar energia (Gay et al, 2005). O TinyOS trabalha com recursos de 8 Kb de
memória de programa e 512 bytes de RAM. É um sistema operacional de código aberto sendo
implementado pela linguagem de programação NesC, que é uma linguagem derivada da linguagem
C (Gay et al, 2005). Com o TinyOS, programas são construídos a partir de um conjunto de
componentes. A especificação do comportamento dos componentes é feita por meio de um conjunto
de interfaces. Componentes são estaticamente conectados um ao outro via interfaces. Isto aumenta a
eficiência em tempo de execução porque as conexões entre componentes são checadas em tempo de
compilação.
O desenvolvimento do sistema de monitoramento considerou os seguintes passos:
• Desenvolvimento da aplicação para gerenciamento dos recursos do nó sensor, por meio
dessa aplicação desenvolvida em NesC é feito o gerenciamento do hardware do nó sensor,
possibilitando a coleta das informações desejadas, o pré-processamento dessas informações
e a sua disseminação na rede;
• Desenvolvimento da aplicação para gerenciamento da estação base, também desenvolvida
na linguagem NesC, essa aplicação realiza o gerenciamento da estação base, permitindo a
comunicação entre a estação base e a RSSF e da estação base com o pc;
• Uma aplicação desenvolvida usando a linguagem java, jsp e banco de dados PostgreSQL,
responsável por ler os dados na estação base, realizar o tratamento das informações, persistir
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essas informações e exibi-las para o usuário final por meio de uma página web. A figura 02
apresenta um esquema genérico da rede de sensores sem fio desenvolvida nesta pesquisa.

Figura 02: Esquema de representação de uma rede de sensores sem fio. (Adaptado de Memsic
2010a)

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foi desenvolvido uma solução de monitoramento ambiental que permite ao usuário
final, obter de forma remota, acesso a informações de temperatura, umidade e luminosidade da área
a qual foi aplicada a rede de sensores. Os nós sensores atuam coletando informações de natureza
física do ambiente, essas informações são convertidas pelo ADC em informação digital e são
disseminadas pela rede por intermédio da unidade de comunicação. A estação base recebe as
informações da rede e disponibiliza essas informações por meio de comunicação usb. Uma
aplicação desenvolvida em java e jsp realiza a leitura dos dados na estação base via comunicação
usb, converte os dados brutos em unidade de engenharia e com uma interface web desenvolvida em
jsp exibe as informações para o usuário final.
A etapa de desenvolvimento excedeu o tempo previsto, comprometendo a realização de
testes. Dessa forma, não foi possível submeter o sistema ao ambiente da indústria salineira.
Todavia, foram realizados testes práticos a fim de verificar a eficácia do sistema. Os testes tomaram
como base a avaliação de fatores como, temperatura, umidade e luminosidade, sendo esses, os
mesmos elementos que influenciam diretamente na produção de sal marinho e que foram apontados
nesta pesquisa como os pontos alvo do monitoramento.
O sistema apresentou um correto funcionamento em todas as etapas que o compõem,
exibindo uma tabela com os valores de temperatura, umidade e luminosidade em uma interface
web.
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CONCLUSÃO
O desenvolvimento deste trabalho apresentou resultados satisfatórios, uma vez que
foram executadas com sucesso as várias etapas necessárias a elaboração de uma aplicação de
monitoramento utilizando um kit de RSSF. Dessa forma, foi desenvolvido um conjunto de soluções
que compreendem desde o gerenciamento do nó sensor até a disponibilização das informações
referentes ao monitoramento para o usuário final via interface web.
Uma das principais necessidades da indústria salineira é o monitoramento do índice da
salinidade da água, portanto, em virtude das características dos sensores utilizados não foi possível
atender a essa demanda. Todavia, a aplicação desenvolvida é útil no monitoramento de outros
fatores já citados e que também influenciam diretamente na produção, podendo ainda ser estendida
para outras aplicações com o emprego de novos sensores.
Como trabalhos futuros, citamos a necessidade de submeter a solução de
monitoramento desenvolvida ao cenário da indústria salineira e analisar o seu funcionamento.
Torna-se imprescindível também, verificar o comportamento dos nós sensores espalhados pela área
monitorada uma vez que esse tipo de ambiente apresenta altos índices de salinidade, o que pode
comprometer o funcionamento dos frágeis componentes do nó sensor. Desenvolvimento de uma
nova interface web para visualização das informações e estudos sobre o consumo de energia na
RSSF são outras contribuições futuras.
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SAPONINAS DAS FOLHAS DE CORDIA LEUCOCEPHALA MORIC
Milton Alexandre Holanda Melo;1 Francisco Arnaldo Viana2 ; Jaécio Carlos Diniz2 ; Fernanda
Maria de Oliveira3; Simone Alves Sarafim4

RESUMO: Várias plantas do gênero Cordia L. (Boraginaceae) são usadas na medicina tradicional
em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Cordia, é conhecida como uma fonte prolífica de
metabólitos secundários estruturalmente diferentes, incluindo sesquiterpenos, triterpenos,
flavonóides, e especialmente, em sua capacidade de sintetizar metabólitos da classe das quinonas,
sendo estas últimas, taxonomicamente importante para o gênero. Dentre as espécies deste gênero,
destaca-se em especial, o táxon Cordia leucocephala Moric, cujo estudo fitoquímico das folhas,
levou ao isolamento, purificação e caracterização por métodos espectroscópicos de RMN 1H, RMN
13
C e Massa de duas novas saponinas, denominadas: 1 (CFL-11) e 2 (CFL-08).
PALAVRAS-CHAVE: Cordia leucocephala; Cromatografia; Saponinas

INTRODUÇÃO
O gênero Cordia, um dos maiores e mais importantes da família Boraginaceae, é constituído por
aproximadamente 140 espécies, das quais cerca de 10% são encontradas no Brasil. Várias plantas
deste gênero são reconhecidas por suas propriedades medicinais como cicatrizante, diurética,
antiinflamatória, analgésica, etc (BARROSO et al, 2002). Estudos químicos revelam que as plantas
deste gênero são elaboradoras de metabólitos secundários pertencentes a classes distintas como,
flavonoides, triterpenos, diterpenos, sesquiterpenos, cromenos, nafitoquinonas, incluindo suas
respectivas formas reduzidas (MENEZES et al, 2001; DINIZ et al, 2009). Saponinas triterpênicas
representam uma classe de produtos naturais frequentes em plantas da família Boraginaceae. Estes
compostos podem apresentar atividades antiviral, hemolítica, moluscicida, antiinflamatória,
antibacteriana e citotóxica (SERTIÉ et al, 1988; BASILE et al, 1989). Uma série de saponinas
foram isoladas de plantas do táxon Cordia (SANTOS et al, 2007). A importância dessas substâncias
seja do ponto de vista farmacológico ou químico, motivou a investigação das saponinas majoritárias
presentes no táxon Cordia leucocephala. Saponinas, sendo glicosídeos e, portanto, substâncias
polares constituídas de misturas complexas, com variações quanto ao número de açúcares presente
para uma aglicona ou genina e/ou abrangendo variações quanto às agliconas e aos açucares
presentes, proporcionando propriedades físicas semelhantes, o que torna o seu isolamento um
processo bastante trabalhoso. No processo de isolamento das saponinas triterpênicas de Cordia
leucocephala Moric utilizou-se uma combinação de técnicas cromatográficas, como coluna em gel
de sílica, sephadex-LH –20, cromatografia líquida de alta eficiência em fase reversa em escala
semi-preparativa, além de método de precipitação química com acetona. A análise estrutural das
saponinas triterpênicas foi realizada através de métodos químicos e espectroscópicos. Como método
químico foi aplicado a hidrólise ácida para identificar por CCD comparativa com padrões em gel de
sílica os tipos de açucares presentes. A comparação dos dados espectroscópicos dos carbonos
anoméricos dos açúcares com seus metilglicosídeos mediante a detecção por meio do efeito da
substituição de sítio pelo efeito da glicosilação, contribui para definir a sequência das ligações
interglicosídicas. A espectrometria de massa, particularmente, a técnica de ionização química (ESIMS) na determinação da massa molar, tipo de monossacarídeo. A metodologia empregada na
determinação estrutural das saponinas abordou a análise da unidade osídica e da aglicona, sem a
necessidade do processo de degradação das saponinas (VIANA, 2002).
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MATERIAIS E MÉTODOS
Material Botânico
O material vegetal constituído de folhas, galhos e raízes da espécie Cordia Leucocephala
Moric foi coletado na manhã do dia 24 de abril de 2006, a margem da estrada vicinal, no trecho
Mossoró- Barrinha no Município de Mossoró, estado do Rio Grande do Norte – RN. A
identificação da espécie foi realizada pelo botânico Odaci Fernandes de Oliveira e a exsicata,
representando essa coleta, encontra-se depositada no Herbário Dárdano de Andrade Lima da
Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), registro número MOSS 9287.

Métodos de separação e identificação estrutural
Preparação dos extratos das folhas da Cordia Leucocephala Moric e isolamento dos
constituintes químicos
As folhas da Cordia leucocephala foram secas em estufa a 50 ºC por 48 h, trituradas e
pesadas, obtendo-se 3000 g de material que posteriormente foi submetido a exaustiva extração com
8 litros de uma solução hidroalcoólica (etanol/água a 70%) a temperatura ambiente. A solução
hidroalcoólica resultante foi filtrada com auxílio de um chumaço de algodão, concentrada em
evaporador rotativo a pressão reduzida e a completa secagem do extrato foi realizada em banho
Maria a 50 ºC, fornecendo uma massa de 118 g, a qual foi denominada de EEF.
O extrato bruto EEF (118 g) foi dissolvido em água destilada, e sob agitação mecânica,
particionado com n-butanol, procedimento adotado para eliminar os açúcares livres presentes no
extrato. As fases n-butanólica e aquosa, após separação, foram secas em banho Maria a 50 ºC,
sendo então pesadas, obtendo-se 47 g de extrato n-butanólico (EEFN) e 67 g do extrato aquoso
(EEFA).
A partir do extrato n-butanólico utilizando uma combinação de técnicas cromatográficas foi
possível isolar dois compostos, cujas estruturas estão relacionadas à classe das Saikosaponinas,
representadas na figura 01.
30

12

HO

25

6'

HO 4'
HO

1

3'

2'

O

O

1''

6''

HO

1'

H
O

2''

5''

4''

HO HO

10

3

5

4

8

OH

28

16

OH

15
27

7
6

H
24

22
17

14

H

21

18

26

9

2

O

5'

13

11

29
20

19

23

OH

3''

(1) CFL-11

29

30

20
21

19
12
6'

HO
HO 4'

25
1

5'

O

HO
3'

O
1''

2''

1'

H
O

10
3

5

18

H

22
17

14
8

CH2O H

28
15

27
7

4
24

H

13

26

9

2

2'

HO

11

16

O
H

6

OH

O

3''
5''

HO
HO

6''

4 ''

HO

(2) CFL-08

Figura 1- Estruturas das saponinas 1 e 2.
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Elucidação estrutural
A elucidação estrutural das saponinas isoladas foram realizadas segundo a análise de seus
dados espectrais, particularmente espectrometria de massa de alta resolução com ionização por
electrospray e ressonância magnética nuclear de hidrogênio e carbono, incluindo técnicas uni e
bidimensionais (COSY, HMQC, HMBC), bem como comparação com dados da literatura. Sendo
assim, as estruturas das saponinas foram determinadas como: (1) CLF-11 3-O-β-D-glicopiranosil(1→2)-β-D-glicopiranosiloleano-11,13-dieno-3β,16α,28-triol e (2) CFL-8 3-O-β-D-glicopiranosil(1→2)-β-D-glicopiranosilsiloleano-11,13-dieno-3β,16α, 23,28-tetrol.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após o fracionamento cromatográfico (coluna aberta de sílica gel, sephadex LH-20 e
CLAE) da fração n-butanólica proveniente do extrato hidroalcoólico das folhas, duas novas
saikosaponinas foram isoladas. As estruturas foram estabelecidas com base nos métodos químicos e
dados espectrais. No espectro de IR dos dois compostos mostraram absorções máximas em λ max
3400 (estiramento de grupos OH ). Adicionalmente dados espectrais de RMN de 1H e 13C, incluindo
técnicas 1D e 2D (HSQC,HMBC, COSY, NOESY), massas de alta resolução e comparação com
dados da literatura, levou a postular as estruturas 1 e 2 representadas na figura 1. Saikosaponina b2
foi identificada como a aglicona da saponina 2 depois da hidrólise ácida, enquanto a unidade
carboidrática, pode-se detectar glicose para ambos os compostos.
A substância 1 (CFL-11) é um sólido branco amorfo, solúvel em piridina e funde com
decomposição na faixa entre 244 – 248 °C. Apresentou natureza triterpênica evidenciado pelo teste
positivo frente ao reagente de Liermann-Buchard, bem como teste positivo para saponinas. Nos
produtos de sua hidrólise ácida, foi possível detectar através de CCD comparativa a presença de
glicose. No espectro de RMN 13C – HBBD foram identificados 42 linhas espectrais, que por
comparação com o espectro de RMN 13C-DEPT 135°, descritos nas tabelas 1 e 2, permitiu conhecer
o padrão de hidrogenação correspondente a cada átomo de carbono, dos quais 7 são
correspondentes a átomos de carbonos metílicos, 11 metilênicos, 16 metínicos e, por exclusão, 8
átomos de carbonos não hidrogenados. A análise do espectro bidimensional de correlação
heteronuclear direta - HSQC, baseados nos deslocamentos químicos dos átomos de carbonos,
indicou a presença de saponina constituída de 42 átomos de carbonos, sendo 30 relacionados a
genina e os 12 restantes relacionados a unidade osídica.
A genina (aglicona) de natureza triterpênica da série olean-11, 13(18) dieno foi confirmada
pelo aparecimento quatro de sinais característicos nos dados espectrais de RMN 13C – HBBD,
HSQC (Tabela 01) em 136,23; 133,53, 126,67 e 126,51 atribuíveis aos átomos de carbono 13, 18,
12 e 11 (LIN al, 1992), respectivamente, bem como a observação de picos transversais no espectro
bidimensional de correlação heteronuclear direta de 13C x 1H (HSQC) entre os sinais
correspondente aos hidrogênios olefínicos em 5,68 (d, 9,7) e 6,72 (d, 9,7), referentes aos sinais em
126,51; 126,67, dos átomos de carbonos 11 e 12, respectivamente. No espectro bidimensional de
correlação heteronuclear–HSQC, observou-se a absorção um hidrogênio em δ 3,34 (dd, 11,4; 3,7
Hz) com o carbono metínico oxigenado em δ 89,33, este por sua vez, apresenta correlações
heteronuclear a longa distância – HMBC/GS (Tabela 1) com os hidrogênios dos grupos metilas com
sinais em δ1,32 (s) (3H-23) e δ1,13 (s) (3H-24), desta forma, tratando-se inequivocamente do
carbono carbinólico C3. Foi observado em análise conjunto dos espectros HSQC, RMN 13C - DEPT
e dos espectros de correlação homonuclear ( COSY 1H x 1H) a presença de dois grupos hidroxilas
em δ 68,05 C-16 (CH- OH) e δ 65,13 C-28 (CH2- OH) na aglicona, cujos dados de RMN 13C estão
em boa concordância com as das geninas da Saikosaponina b2 (LI TAN et al, 1999).
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Adicionalmente, verificou-se através da interpretação do espectro ultravioleta – UV a presença de
três absorções em 244, 252 e 262 nm referente a existência de duplas ligações conjugadas
heteroanelar. A análise conjunta dos dados dos espectros bidimensionais de correlação homonuclear
(COSY 1H x 1H) e heteronuclear (1H x 13C-HSQC/GS) (Tabela 02), partindo da região não
congestionada dos espectros, especificamente das absorções referentes aos dois hidrogênios e aos
dois carbonos anoméricos, permitiu caracterizar as absorções referentes aos deslocamentos
químicos de átomos de hidrogênio e de carbono relacionados a duas unidades de glicoses,
designadas de G1 e de G2, do campo alto para o campo baixo.
Tabela 01- Dados de RMN de 1H (500 MHz) e 13C (125 MHz) da substância 1 e 2 em Piridina-d; (ppm)

1

δC

δH

LIN et al,
1992
δC

44.18

-

43.8

3H-27

41.59

-

41.2

36.99

-

36.6

2H-19; 3H-27

136.60

-

136.2

3H-26

42.40

-

42.0

45.86

-

45.4

133.52

-

133.1

33.11

-

32.7

(1) CFL-11
1

H-13C -COSY–1J CH

(2) CFL-8

H-13C -COSY–nJ CH (n=2 e 3)

C
4

δC

δH

40.05

-

3H-23; 3H-24

8

41.44

-

3H-26

10

36.88

-

H-9; 3H-25

13

136.23

-

14

42.28

-

3H-27

17

45.72

-

H-22a

18

133.53

-

2H-19

20

32.98

-

3H-29; 3H-30

3

89.33

3.34 (dd, 11.4, 3.7)

H-1’; 3H-23; 3H-24

83.02

4.22

82.2

5

55.73

0.77 (dl, 10.4)

3H-23; 3H-24; 3H-25

48.50

1.65 (dl, 12.3)

47.5

9

54.14

2.07 (sl)

3H-25; 3H-26

54.45

2.20 (sl)

54.1

11

126.51

5.68 (d, 9.7)

126.74

5.70 (d, 10.60

126.4

12

126.67

6.72 (d, 9.7)

126.74

6.72 (d, 8.7)

126.3

16

68.04

4.86 (sl), H-16eq

2H-28

68.21

4.82 (sl)

67.8

1

38.70

1.72, 0.98

3H-25

38.82

1.83, 1.05

38.5

2

26.95

2.30, 1.93

26.44

2.37 (dl, 10.2),2.08 (m)

26.3

6

18.94

1.54, 1.37

18.89

1.86, 1.45

18.4

H-16

CH

CH2

7

32.98

1.38-1.36

3H-26

32.85

1.52

32.4

15

3.27

2.26, 1.77

3H-27

32.39

2.20, 1.67

32.1

19

39.43

2.68 (d, 15.1) 1.95

3H-29; 3H-30

39.54

2.67 (d, 14.2), 1.94 (d, 14.2)

39.2

21

35.85

1.85, 1.50

H-19a; 3H-29; 3H-30

35.96

1.85, 1.45

35.6

22

24.83

2.73 (dt), 2.27

24.93

2.70, 2.29 (dl, 13.8)

24.6

23

-

-

2H-19

65.42

4.44 (d, 11.1), 3.80 (d, 11.1)

64.3

28

65.13

4.25, 3.78 (d,1.3)

-

H-19b; 3H-29

63.23

4.25, 3.78 (d, 12.2)

64.8

23

28.31

1.32 (s)

3H-24

-

1.12 (s)

13.2

24

16.68

1.13 (s)

3H-23

13.45

1.01 (s)

18.9

25

18.93

0.92 (s)

19.31

0.91 (s)

17.4

26

17.55

0.88 (s)

17.78

1.69 (s)

22.0

27

22.33

1.76 (s)

22.43

1.01 (s)

25.2

29

32.95

1.02 (s)

33.06

1.06 (s)

32.7

30

25.50

1.07 (s)

25.61

-

CH3
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Adicionalmente, a análise comparativa dos deslocamentos químicos dos átomos de carbono
anoméricos 93 e 110 ppm (AGRAWAL et al, 1984) no espectro de RMN 13C- HSQC, com os
deslocamentos químicos dos seus metilglicosídeos (SEO et al, 1978) (Tabela 2), permitiu
estabelecer a presença de duas glicopiranose na saponina 1.
A sequência da ligação interglicosídica, foi deduzida pela detecção de picos transversais
correspondentes a correlação do carbono anomérico da glicose denominada de C1G2 ( 106,49) com
o hidrogênio H2 da glicose G1 em 4,28 (sl), sugerindo a estrutura: glicose G2 (1- 2) glicose G1 –
O-Aglicona. A determinação da configuração β para os dois açúcares foi fundamentada nos
deslocamentos químicos de RMN 13C dos seus metilglicosídeos (SEO et al, 1978) (Tabela 02), bem
como pelos valores de suas constantes de acoplamentos J1,2 (7,4 e 7,5 Hz), permitindo assim,
denominar a saponina 1 de 3-O-β-D-glicopiranosil-(1→2)-β-D-glicopiranosil-16α,28dihidroxioleano-11, 13 (18) – dieno.

Tabela 2: Dados de RMN
metilglicosídeos.

13

C (125 MHz)

1

H x 13C – HSQC – 1JCH

e de RMN 1H (500 MHz)

1

H x 13C – HMBC - nJCH

dos açucares das saponinas 1 e seus

Metilglicosídeos: glicopiranosídeo em Py

JCH

β

α

H-3

105,2

101,2

H-4G1

74,8

73,7

78,1

75,3

71,4

72,0

3.97

78,0

73,9

4.60 (dl, 11.5), 4.41

62,5

62,7

CH

δC

δH

1G1

105.52

4.48 (d, 7.4)

2G1

83.90

4.28

3G1

78.74

4.35

H-G1’; H-4G1

4G1

72.02

4.18

H-G1’

5G1

78.35

6G1

63.23

1G2

106.49

5.41 (d, 7.5)

H-2G2

2G2

77.56

4.15

H-3G2

3G2

78.65

4.30

H-G2; H-4G2

4G2

72.06

4.34

H-3G2

5G2

78.49

3.95

6G2

63.11

4.52, 4.50

2

JCH

H-2G1

3

H-2G1

A substância 2, apresentou natureza triterpênica evidenciado pelo teste positivo frente ao
reagente de Liermann-Buchard, bem como, teste positivo para saponinas. O espectro de massa de
alta resolução no modo de íons positivos (HRESIMS), mostrou um pico de íon quase-molecular em
m/z 819.4463 [M + Na]+, consistente com fórmula molecular C42H68O14Na, deduzida também, pelo
dados dos espectros de RMN 13C e 1H, incluindo as técnicas 1D e 2D (HSQC, HMBC, COSY e
NOESY ), bem como dos espectros de DEPT (Tabelas 1 e 3).
A análise comparativa entre dados espectrais de RMN 13C- HBBD , DEPT - 135° (Tabelas 1
e 3) comprovou a observação preliminar pela presença de 42 linhas espectrais, sendo 30
correspondentes à unidade triterpênica e as doze destes referentes à unidade osídica constituída de
duas hexoses, similarmente a saponina 1. Especificamente dentre esses 42 átomos de carbonos, 7
são metílicos, 12 metilênicos, 14 metínicos e por exclusão 8 são átomos de carbonos não
hidrogenados. Dentre os 14 sinais referentes aos átomos de carbonos metínicos, 10 são oxigenados,
dos quais dois são átomos de carbono anoméricos com deslocamentos químicos em 104,2 e 101,5
ppm, onde se pode afirmar que o composto 2, trata-se de uma saponina (AGRAWAL et al, 1984).
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A genina (aglicona) de natureza triterpênica da série olean-11, 13(18) dieno foi confirmada
pelo aparecimento quatro sinais no espectro de RMN 13C – HBBD, HSQC em 136,6; 133,52;
126,74 e 126,74 atribuíveis aos átomos de carbono 13, 18, 12 e 11, respectivamente (LIN et al,
1992), bem como a observação de picos transversais no espectro bidimensional de correlação
heteronuclear direta de 13C x 1H (HSQC) entre os sinais correspondente aos hidrogênios olefínicos
em 5,70 (d, 10, Hz) e 6,72 (d, 8,7 Hz), referentes aos sinais em 126,51, 126,67 ppm dos átomos de
carbonos 11 e 12 respectivamente. Reforçando esta afirmativa, observou-se também no espectro de
RMN 13C utilizando a técnica DEPT 135° à presença de quatro carbonos hidroximetilênicos em
63,11, 63,23, 65,28 e 65,42 ppm; sendo os dois primeiros característicos aos átomos de carbono 6
de glicose não substituída. A presença do sinal referente ao carbono hidroximetilênico em 65,42,
indicou que um dos grupos metila (C23 da genina) foi substituído de acordo com a comparação dos
dados de RMN 13C – HBBD, referentes aos átomos de carbono C-3, C4 e C-5 da saponina 1 com da
saponina 2, onde pôde-se contatar efeitos de proteção gama (γ) nos carbonos C-3, C-5 e desproteção
no carbono C-4 da saponina 2, em virtude da substituição do grupo CH3 carbono 23C por um
grupo CH2OH sugerindo a saikogenina D como a genina (LIN et al, 1992).

Tabela 3- Dados de RMN 13C (125 MHz) e de RMN 1H (500 MHz) dos açucares das saponinas 1 e 2.
CFL-11 (1)

CFL – 08 (2)
1

H- C -COSY– JCH
13

H- C -COSY– JCH

1

C

δC

δH

1G1

104.43

5.14 (d, 7.2)

2G1

84.63

3G1

78.94

4G1
5G1

1

13

H- C -COSY– JCH

n

1

13

1

H-13C -COSY–nJCH

1

JCH

δC

δH

H-2G1

H-G1

105.52

4.48 (d, 7.4)

4.18

H-3G1

H-1G2

83.90

4.28

4.19

H-4G1

78.74

4.35

H-G1’; H-4G1

71.82

4.20

H-3G1; H-5G1

72.02

4.18

H-G1’

78.53

3.84 (m)

2H-6’

78.35

3.97

6G1

63.23

H-4G1

63.23

4.60 (dl, 11.5), 4.41

1G2

106.52

4.52 (d, 11.1), 4.48 (dd,
11.1, 3.7)
5.41 (d, 7.6)

H-2’’

H-5’’

106.49

5.41 (d, 7.5)

H-2G2

2G2

77.35

4.15 (t, 8.4)

H-1’’; H-3’’

77.56

4.15

H-3G2

3G2

78.56

4.24

H-2’’

H-1’’

78.65

4.30

H-G2; H-4G2

4G2

71.92

4.33 (t, 9.1)

H-3’’; H-5’’

2H-6’’

72.06

4.34

H-3G2

5G2

78.82

3.95 (m)

H-4’’

6G2

63.11

4.52 (d, 11.5), 4.37 (dd,
11.5, 5.0)

2

3

JCH

2H-6G1

H-4’’

78.49

3.95

63.11

4.52, 4.50

2

JCH

H-2G1

3

JCH

H-3
H-4G1

H-2G1

A ligação da unidade osídica com a genina, foi deduzida da detecção no espectro de HMBC
de um acoplamento a três ligações do átomo de carbono oxametínico C3 em 89,33 ppm com o
hidrogênio anomérico de um açúcar em 5,14 ppm (d, 7,2 Hz); sendo assim observado uma
desproteção em relação ao respectivo átomo de carbono da genina, definindo a ligação da unidade
osídica com a genina. A presença dos dois açúcares na unidade osídica foi confirmada pela
correlação de dois sinais transversais referentes aos átomos de carbonos anoméricos em 104,43 e
106,52 ppm com os sinais de hidrogênios anoméricos em 5,14 (d, 7,2 Hz) e 5,41 (d, 7,6 Hz),
respectivamente, evidenciados no espectro bidimensional de correlação heteronuclear direta a uma
ligação – HSQC.
A comparação dos valores de seus deslocamentos químicos com os valores descritos na
literatura dos metilglicosídeos (SEO et al 1978; BOCKET al, 1984) e de mesma sequência
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observada na saponinas 1, permitiu assim denominar a saponina 2 como: 3-O-β-D-glicopiranosil(1→2)- β- D- glicopiranosil-16α, 23α, 28dihidroxioleano-11, 13 (18) – dieno.

CONCLUSÃO
De acordo com a literatura, triterpenos são comuns no gênero Cordia, entretanto, poucos são
os relatos sobre o isolamento, purificação e caracterização de saponinas, especialmente a da classe
Saiko. Segundo levantamento bibliográfico demonstrou que as duas saponinas isoladas: 1 (CFL-11)
e 2 (CFL-08), glicosídeos triterpênicos da classe Saiko, constituídas de dois açucares, são
substâncias inéditas. Pode-se ressaltar a relevância da cromatografia líquida de alta eficiência em
fase reversa, técnica de alta reprodutibilidade, no isolamento de saponinas estruturalmente
complexas, sem a necessidade de derivatização e degradação dos extratos.
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SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE MANGANITAS PARA USO EM SENSORES
MAGNÉTICOS A BASE DO EFEITO DE MAGNETOIMPEDÂNCIA GIGANTE
Meirielle Marques de Góis1; João Maria Soares2

RESUMO: Nosso projeto de pesquisa tem como propósito, aumentar o efeito de
magnetoimpedância gigante (GMI), em materiais magnéticos nanométricos de manganitas
La0.7Ba0.3-xSrxMnO3, variando a concentração de Ba e Sr, a fim de obtermos características
estruturais, magnéticas e eletrônicas para utilização em sensores magnéticos. Uma série dessas
manganitas foi preparada pelo processo de reação por coordenação iônica (RCI). Foi observado que
durante estudos de difração de raios-X (DRX), obteve-se uma fase policristalina pura da perovskita,
estabelecida na temperatura de 700°C, tratada termicamente em O2 e com estrutura cristalina
ortorrômbica e grupo espacial Pbnm:cab. Logo, os pós das amostras foram compactados em
formato de pastilha, e sinterizados em atmosfera ambiente na temperatura de 1150°C por 12 horas.
Medidas de Zero-Field-Cooling e Field-Cooling foram utilizadas para analisar a variação da
magnetização em função da temperatura de transição. Estudos de ciclo de histerese magnética
mostram que as amostras possuem baixa coercividade e tem uma magnetização de saturação (Ms)
máxima em 53 emu/g para a amostra La0,7Sr0,15Ba0,15MnO3.
PALAVRAS - CHAVE: Difração de raios-X; Magnetoimpedância; Manganita e sinterização.
INTRODUÇÃO
Os materiais que exibem o efeito de magnetoimpedância gigante (GMI) apresentam
grandes potenciais em aplicações tecnológicas, principalmente em sensores magnéticos de alta
sensibilidade. Para isto foi mostrado que sensores magnéticos baseado no efeito GMI têm várias
vantagens em relação aos sensores magnéticos convencionais. O fator decisivo é a ultra-alta
sensibilidade dos sensores GMI (NETO, 2001). Quando comparado com um sensor GMR que tem
uma sensibilidade de aproximadamente 1%/Oe, o campo sensitivo de um sensor GMI típico pode
alcançar um valor tão elevado como 500%/Oe.
Verificamos que nos materiais estudados, as perovskitas são de ampla importância no
estudo da investigação de GMI, por serem magneticamente mole ou doce, ou seja, baixa
coercividade, ter alta permeabilidade magnética e baixa resistividade elétrica. O conjunto dessas
propriedades faz com que o efeito de GMI seja intenso nestes materiais (DAS et al. 2010, DUQUE,
2005 e REBELLO et al. 2010, HU et al. 2010, BARIK et al. 2012 e WANG et al. 2011). No
presente trabalho mostramos a preparação e o estudo das propriedades estruturais e magnéticas das
manganitas de perovskitas de La0.7Ba0.3-xSrxMnO3.
MATERIAL E MÉTODOS
Partículas nanométricas de La0.7Ba0.3-xSrxMnO3 (0 ≤ x ≤ 0.3) foram sintetizadas pelo
processo de reação por coordenação iônica (RCI). A técnica de RCI constitui-se numa solução de
um polímero, com grupos ligantes que podem complexar íons metálicos (SOARES, 2004).
_________________________
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O método foi executado com uma solução inicial composta por um biopolímero
chamado quitosana, no qual foi adicionado nitratos de Lantânio (La(NO3)3.6H2O), Bário
(Ba(NO3)2), Estrôncio (Sr(NO3)2), Manganês (Mn (NO3)2.4H2O), e em seguida foi adicionado o
glutardialdeído, para a substância ser gelificada. As proporções dos materiais utilizados para a
síntese da manganita La0.7Ba0.15Sr0.15MnO3 foram:
§
§
§
§

Peso molecular do nitrato de Lantânio: 433,02 mg/mol
Peso molecular do nitrato de Bário: 261,35 mg/mol
Peso molecular do nitrato de Estrôncio: 211,63 mg/mol
Peso molecular do nitrato de Manganês: 251,01 mg/mol

Determinando pelo cálculo a massa utilizada de cada composto:
Lantânio: 433,02 x 0,7 = 303,114 mg/mol
Bário: 261,35 x 0,15 = 39,203 mg/mol
Estrôncio: 211,63 x 0,15 = 31,74 mg/mol
Manganês: 251,01 x 1 = 251,01 mg/mol
A massa total foi igual a 625,071 mg/mol. O material é preparado com massa total
proporcional a 5g, fazendo o seguinte cálculo, 5000 / 625,071 = 7,99 ~ 8.
É obtido então, um fator de multiplicação para ajustar a proporção da massa utilizada de
cada composto, sendo assim:
Lantânio: 303,114 x 8 = 2425 mg
Bário: 39,203 x 8 = 314 mg
Estrôncio: 31,74 x 8 = 254 mg
Manganês: 251,01 x 8 = 2008 mg
Ao somar a massa total ela está proporcional a 5g. Repetindo os cálculos para outra
amostra composta de La0.7Ba0.3MnO3, temos:
Lantânio: 433,02 x 0,7 = 303,114 mg/mol
Bário: 261,35 x 0,3 = 78,405 mg/mol
Manganês: 251,01 x 1 = 251,01 mg/mol
Obtendo massa total igual a 632,529 mg/mol. Fazendo a massa total proporcional a 5g
logo, 5000 / 632,529 = 7,905 ~ 7,9. Multiplicando a massa pelo fator, temos:
Lantânio: 303,114 x 7,9 = 2395 mg
Bário: 78,405 x 7,9 = 619 mg
Manganês: 251,01 x 7,9 = 1983 mg
A massa total também está proporcional a 5g. Preparamos outra manganita com os
seguintes compostos La0.7Sr0.3MnO3, temos:
Lantânio: 433,02 x 0,7 = 303,114 mg/mol
Estrôncio: 211,63 x 0,3 = 63,489 mg/mol
Manganês: 251,01 x 1 = 251,01 mg/mol
Massa total igual a 617,74 mg/mol. Deixando a massa total proporcional a 5g,
5000 / 617,74 = 8,094 ~ 8,09. Tendo este fator, fazemos as multiplicações necessárias:
Lantânio: 303,114 x 8,09 = 2453 mg
Estrôncio: 63,489 x 8,09 = 514 mg
Manganês: 251,01 x 8,09 = 2031 mg
A massa total também está proporcional a 5g. Cada porção de massa dos nitratos foi
diluída em 100 ml de quitosana. Feito isto, o material foi levado para queimar na chapa quente
durante 6 horas com temperatura entre 100°C e 150°C, resultando em um pó com coloração
marrom escuro. Em seguida, foi feita a calcinação do material, transportando-o para o forno mufla,
onde permaneceu por 2h em 350°C.
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O pó resultante ainda não é a perovskita de manganês, em consequência disso, os pós
foram tratados termicamente no forno tubular, com temperatura de 700°C por 2h, com o término
desse processo térmico, analisamos o material no DRX.
A fase pura da perovskita de manganês foi obtida quando o pó precursor foi tratado
termicamente a 700°C. Observada a pureza do material, compactamos as amostras em forma de
pastilha utilizando uma prensa hidraúlica com um pastilhador cilindrico com diâmetro de 7mm. Em
seguida, as amostras foram sinterizadas com atmosfera ambiente na temperatura de 1150°C,
permanecendo por 12h. Após a sinterização, iniciamos o processo de medidas do material. Fizemos
medidas de Zero-Field-Cooling (ZFC), Field-Cooling (FC) e ciclo de histerese magnética.
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; analisador
termogravimétrico, modelo TGA-50 da Shimadzu; matriz cilíndrica; Sistema de Medidas de
Propriedades Físicas (PPMS) da empresa Quantum Design, modelo Evercool II, capaz de realizar
medidas magnéticas em altos campos e em baixas temperaturas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
12
10

La0.7Ba0.15Sr0.15MnO3

8
6
4
2
0
10
8

TGA (mg)

Os resultados que serão discutidos a
seguir referem-se a uma série de três amostras,
sendo
elas:
La0.7Ba0.3MnO3
(LBMO),
La0.7Sr0.3MnO3 (LSMO) e La0.7Ba0.15Sr0.15MnO3
(LBSMO). Análise Termogravimétrica (TG) foi
feita na série de amostras, onde se pretende
observar a perda de massa de uma substância em
função da temperatura. A Figura 1 mostra os
resultados de TG para todas as amostras. Podemos
obervar uma primeira perda de massa até
aproximadamente uma temperatura de 170 oC
devido a eliminação de água residual dos nitratos
hidratados, seguida por uma segunda perda de
massa até T = 320 oC com a queima do polímero
quitosana. Em torno de T = 420 oC, há outra perda
de massa com a liberação dos carbonatos de Ba e
Sr. Por fim, a última perda de massa acontece nas
temperaturas 550 oC, 600 oC e 670 oC para as
amostras
LBSMO,
LSMO
e
LBMO,
respectivamente. Estes resultados indicam que a
temperatura de 700 oC usada para a calcinação das
amostras é suficiente para formação da fase
perovskita.
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Figura 1: Análise Termogravimétrica das
amostras feitas no Laboratório de Cromatografia
- UERN.

Resultados de difração de raios-X das três amostras foram analisados para identificação
estrutural das manganitas, observe as Figuras 2(a)-(b). A partir da figura 2(a), vemos que as
amostras tratadas termicamente na temperatura de 350 ºC contêm muitas impurezas em sua
composição. Estes resultados de DRX concordam com os obtidos por análise termogravimétrica,
nesta temperatura ainda não houve a formação da estrutura cristalina da perovskita. Portanto, como
indicam os resultados de TGA a formação desta fase deve acontecer em temperatura acima de 600
o
C. Dessa forma, as mesmas foram tratadas termicamente numa temperatura de 700 °C em fluxo de
O2, onde se obteve a fase cristalina das manganitas com estrutura cristalina ortorrômbica e grupo
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espacial Pbnm:cab, conforme a Figura 2(b) (USKOKOVIC, 2007). As amostras LSMO e LBSMO
têm um alto grau de pureza, já na amostra LBMO observamos ainda impurezas como a presença de
BaCO2 e La2O3 que ainda não foram decompostos para a formação da fase perovskita. Foram feitos
os refinamentos Rietveld dos DRX’s dessas amostras, usando o programa MAUD. Os parâmetros
de rede obtidos (a = 0.551 nm, b = 0.547 nm e c = 0.776 nm) com o refinamento estão de acordo
com os valores já reportados na literatura. Os diâmetros médios obtidos para as amostras LSMO,
LBSMO e LBMO foram respectivamente: 35,0 nm, 25,0 nm e 21,5 nm.
(b)
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Figura 2(a): Difração de raios-X das
amostras LBSMO, LSMO e LBMO,
calcinadas em 350°C. Analisadas no
LAMOp
(Laboratório
de
Análises
Magnética e Óptica – UERN).

Figura 2(b): Difratogramas de raios-X dos pós
La0.7Ba0.3MnO3,
La0.7Sr0.3MnO3
e
La0.7Ba0.15Sr0.15MnO3 tratados termicamente há 700
ºC na presença de O2. Analisadas no LAMOp-UERN

Após o material ter sido compactado em formato de pastilha e sinterizado em 1150 oC,
foram feitas medidas de magnetização Zero-Field-Cooling e Field-Cooling em função da
temperatura (Figura 3) utilizando o magnetômetro de amostra vibrante do PPMS num campo
magnético de 50 Oe. Nas amostras LBMO, LBSMO e LSMO foram observadas uma transição
magnética de primeira ordem com as temperaturas de Curie de 288 K, 335 K e 347 K,
respectivamente.
A Figura 4 mostra os resultados das medidas de histerese magnética em temperatura
ambiente nas amostras de: La0.7Sr0.3MnO3, e La0.7Ba0.15Sr0.15MnO3; e numa temperatura de 230 K
na amostra de La0.7Ba0.3MnO3, pois sua temperatura de Curie é abaixo da temperatura ambiente.
Para obtenção das medidas, utilizamos também o magnetômetro de amostra vibrante do PPMS.
Percebe-se que os materiais possuem baixa coercividade (Hc). O menor valor de Hc = 32 Oe foi
obtido para a amostra LSMO. Já a amostra composta por La0.7Ba0.15Sr0.15MnO3 apresentou uma
magnetização de saturação aproximadamente maior que os demais compostos, em torno de 53
emu/g.

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

4

La0.7Ba0.3MnO3
La0.7Sr0.3MnO3
La0.7Ba0.15Sr0.15MnO3

60

2

40

Magnetização (emu/g)

La0.7Ba0.15Sr0.15MnO3 - FC
La0.7Ba0.15Sr0.15MnO3 - ZFC

0

Magnetização (emu/g)

280

6

La0.7Sr0.3MnO3 - FC
La0.7Sr0.3MnO3 - ZFC

4
2

T = 230K
T = 300K
T = 300K

20
0
-20
-40

0

-60
6

-30000

-20000

-10000

0

10000

20000

30000

Campo Magnético (Oe)

4
2

La0.7Ba0.3MnO3 - FC
La0.7Ba0.3MnO3 - ZFC

0
0

50

100

150

200

250

300

350

400

Figura 4: Curvas de histerese das pastilhas
La0.7Ba0.3MnO3,
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e
La0.7Ba0.15Sr0.15MnO3 feitas no LAMOpUERN.
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Figura 3: Medidas de ZFC e FC em 50 Oe nas
pastilhas
composta
de:
La0.7Ba0.3MnO3,
La0.7Sr0.3MnO3
e
La0.7Ba0.15Sr0.15MnO3.
Observadas no LAMOp-UERN.

CONCLUSÕES
O desenvolvimento do projeto demonstrou que a série do material La0.7Ba0.3-xSrxMnO3
foi sintetizado com sucesso pelo processo de reação por coordenação iônica e apresentaram uma
fase policristalina pura em 700ºC (na presença de O2) com estrutura cristalina ortorrômbica e grupo
espacial Pbnm:cab. Medidas de Zero-Field-Cooling e Field-Cooling feita nas pastilhas sinterizadas
demonstram que as temperaturas de Curie, onde há a transição ferro-paramagnética, estão de acordo
com os valores já reportados na literatura. Com isso, na próxima etapa deste trabalho serão feitas
medidas de impedância elétrica em função da frequência e do campo magnético com a finalidade de
estudarmos o efeito da magnetoimpedância gigante nestas manganitas.
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SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS
FERROMAGNÉTICAS
Flora Vitória Oliveira Amorim1; João Maria Soares2; Cláudio Lopes de Vasconcelos3

RESUMO: Este trabalho teve como objetivo a síntese e a caracterização de
nanopartículas ferromagnéticas obtidas a partir do processo de redução química por
borohidreto adicionado à solução polimérica salina de FeCl2 ∙ 4H2O e CoCl2 ∙ 6H2O.
Uma dispersão coloidal enegrecida, obtida nesse processo, tem se tornado um indicativo
da reação de formação das partículas magnéticas. A caracterização estrutural foi feita a
partir de análises de difração de raios-X, cujos resultados apontaram a presença de
partículas ferromagnéticas nanoestruturadas do tipo núcleo-casca em que o interior das
nanopartículas consiste da liga metálica FeCo revestida por camadas de Fe2CoO4. O
tamanho médio das partículas de FeCo@CoFe2O4 obtido por refinamento Rietveld foi
de 12 nm. Medidas de magnetização versus campo magnético foram feitas por
magnetometria de amostra vibrante. As nanopartículas são monodomínios e estão
bloqueadas a temperatura ambiente. Há uma forte interação dipolar magnética entre
elas.
PALAVRAS-CHAVE: nanopartículas ferromagnéticas; liga metálica; redução química.
INTRODUÇÃO
Os estudos realizados no campo das nanopartículas magnéticas têm crescido
gradativamente graças às peculiaridades do comportamento magnético desses materiais.
A liga de FeCo, por exemplo, possui elevada magnetização de saturação entre os
materiais magnéticos comerciais, apresenta elevada temperatura de Curie, além de alta
permeabilidade magnética e força mecânica [1,2]. A obtenção desses materiais
magnéticos tem ocorrido de muitas maneiras incluindo decomposição térmica, pirólise a
laser, redução química por ultrassonicação e redução aquosa dos íons metálicos por
meio de agentes redutores. Alguns exemplos de aplicações propostas têm sido
reportados às inovações tecnológicas como ferrofluidos, biossensores, mídias e
armazenamentos magnéticos de dados e biomedicina [3 - 5]. Acerca da utilização do
método de redução química de metais em solução aquosa, as nanopartículas de liga
metálica podem ser produzidas a partir de reações químicas entre os cloretos metálicos e
o borohidreto de sódio. A reação resulta na formação de nanopartículas do metal e do
boro. Além disso, quando dois diferentes cloretos metálicos (por exemplo, FeCl2 e
CoCl2) são usados, as nanopartículas de liga leve podem ser sintetizadas a partir dos
dois metais e do boro.
Usando este método, muitos tipos de nanopartículas de liga metálica têm
sido sintetizados. Yiping et al. sintetizou nanopartículas de Co-B controlando a
concentração de borohidreto de sódio [6]. Eles descobriram que o tamanho das
partículas de Co-B diminuiu com a concentração crescente de borohidreto. Gomes e
Farias sintetizaram nanopartículas metálicas de Co através da redução de íons de
cobalto usando borohidreto de sódio como agente redutor. Embora a água seja
comumente usada como solvente nessa reação, a baixa estabilidade do íon BH4 nesse
solvente favorece a formação da liga Co2B. O álcool 2-propanol, que não reage com o
NaBH4, foi utilizado como solvente para reduzir a formação dessa liga.
Com o intuito de se uniformizar as partículas magnéticas obtidas por esse
processo, esse trabalho teve como proposta a obtenção e a caracterização de
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nanopartículas ferromagnéticas de FeCo de alta cristalinidade por meio do método de
redução química em solução aquosa de quitosana.
A quitosana é um copolímero linear obtido através da N-desacetilação
alcalina da quitina [7], o qual é o segundo polímero natural mais abundante isolada a
partir do exoesqueleto de crustáceos, insetos, moluscos, entre outros [8]. A presença do
grupamento amino obtido a partir da reação de desacetilação torna a quitosana solúvel
em soluções de ácidos diluídos. Sendo um policátion, a quitosana pode formar
complexos eletrostáticos com espécies carregadas negativamente incluindo proteínas,
macromoléculas e outros ânions de baixa massa molar [8, 9], apresentando, portanto,
uma elevada capacidade de coordenação iônica com íons metálicos diversos [10].
Devido à capacidade de coordenação iônica, os íons metálicos são distribuídos
homogeneamente na solução precursora em escala molecular.
Além da proposta inicial, as nanopartículas ferromagnéticas também foram
obtidas neste trabalho, a partir da redução química dos íons metálicos em solução
aquosa de quitosana na presença de um agente reticulante, o glutaraldeído.
O glutaraldeído tem sido usado em larga escala como agente reticulante em
compostos que possuem grupos amino primários. Uma reação de reticulação tem como
finalidade modificar as propriedades da molécula polimérica, podendo, por exemplo,
aumentar a estabilidade destas moléculas a solventes ácidos ou básicos, alterar as
características de permeação de membranas, aumentar a rigidez das cadeias poliméricas,
provocar mudanças na coloração do polímero, aumentar ou diminuir a eficácia na
quelação de metais e na imobilização de proteínas, além de modificar a estabilidade
térmica do material [11 - 13]. Em se tratando das cadeias de quitosana, o processo de
reticulação ocorre por meio de ligações covalentes levando a formação de bases de
Schiff pela reação química entre um grupo aldeído da molécula de glutaraldeído com
um grupo amino da molécula de quitosana, o que pode aumentar a eficácia na quelação
dos metais, prevenindo, assim, a agregação das nanopartículas sintetizadas.
Neste trabalho, todas as amostras foram analisadas por difratometria de
raios-X e magnetometria de amostra vibrante.
MATERIAIS E MÉTODOS
A quitosana foi obtida da Polymar Ltda., Brasil, e utilizada após passar por
um processo de refinamento a fim de separar partículas de impurezas e partículas de
quitina ainda presentes no meio. Os sais metálicos CoCl2 ∙ 6H2O e FeCl2 ∙ 4H2O e o
agente redutor NaBH4 foram obtidos da Vetec Química Fina Ltda., Brasil, e utilizados
conforme recebidos. Foram utilizados, também, o álcool etílico e o ácido acético da
Cromoline Química Fina Ltda., Brasil, conforme recebidos.
Os sais metálicos CoCl2 ∙ 6H2O e FeCl2 ∙ 4H2O foram solubilizados em
solução aquosa de ácido acético 2 % a concentração de 0,02 M e 0,08 M,
respectivamente. Em seguida, a quitosana foi adicionada às soluções salinas, em uma
concentração de 20 g L-1. As soluções foram mantidas sob agitação magnética durante
aproximadamente 24 h, a temperatura ambiente, constituindo, assim, as amostras de sais
metálicos mantidos entre as cadeias de quitosana (amostra A). Outras amostras foram
obtidas a partir da reação de reticulação química das cadeias de quitosana, ocasionada
pela adição de glutaraldeído, a uma concentração de 5 %, por gotejamento diretamente
na solução dos sais metálicos e da quitosana (amostra B). A geleificação do sistema tem
como finalidade a prevenção da agregação das nanopartículas durante o processo de
síntese. O retículo obtido foi fragmentado a fim de aumentar sua área superficial para se
seguir a síntese.
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A síntese das nanopartículas ferromagnéticas foi feita a partir da adição da
solução do agente redutor NaBH4 a 0,5 M para a amostra A e 0,7 M para a amostra B,
por gotejamento, à solução polimérica, sob agitação mecânica e uma temperatura
aproximada de 3 °C. A formação das nanopartículas ferromagnéticas ocorreu
instantaneamente e espontaneamente após a adição da solução do agente redutor,
levando à formação de uma dispersão coloidal enegrecida, fato este utilizado como
indicativo da obtenção das nanopartículas ferromagnéticas. Durante os 30 min iniciais
foi observada a formação de bolhas devido ao desprendimento de gás hidrogênio; o
sistema foi mantido sob agitação por 120 min. O material produzido foi centrifugado e
submetido a diversas lavagens usando água Mili-Q e, por fim, álcool etílico. A secagem
foi realizada em um forno Jung Ltda., modelo 0113, em atmosfera de N2 com fluxos de
100 SCCM durante 60 min a 80 ºC. Após o resfriamento, o material obtido foi mantido
sob vácuo em um dessecador antes de serem feitas as análises.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para as análises de caracterização física do material obtido, as partículas
foram desagregadas em um almofariz e submetidas às análises de difração de raios-X e
de magnetometria de amostra vibrante, usando um difratômetro de raios-X (DRX),
modelo Miniflex II da Rigaku e um Magnetômetro de Amostra Vibrante (MAV),
homemade, respectivamente. Essas análises permitiram caracterizar estrutural e
magneticamente as partículas obtidas, além de determinar a sua faixa de tamanhos.
Essas mesmas partículas foram, ainda, submetidas a um tratamento térmico a fim de
eliminar a matéria orgânica presente. Os parâmetros utilizados foram atmosfera de N2 e
temperatura de 330 ºC durante 90 min. Posteriormente, as partículas foram submetidas
novamente a análises de DRX e MAV.
A Figura 1 mostra os difratogramas de raios-X das nanopartículas
ferromagnéticas obtidas a partir de soluções poliméricas de sais metálicos reticuladas
com glutaraldeído ou não reticuladas. A mesma figura ainda mostra o difratograma das
nanopartículas ferromagnéticas submetidas ao tratamento térmico a fim de remover a
matéria orgânica. O perfil de difração de raios-X das partículas obtidas sem a presença
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Figura 1. Difratogramas de Raios-X das amostras de FeCo reticuladas e não
reticuladas por glutaraldeido e de FeCo calcinadas a 330 ºC. Fonte:
Laboratório de Análises Magnéticas e Óptica – LAMOp – UERN.
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do agente reticulante evidencia um pico de difração em 2θ = 20º que está de acordo com
a difração de raios-X da quitosana referente a forma de cristal II, que corresponde a de
difração do plano (100). A forma de cristal II da quitosana é ortorrômbica, cujos
parâmetros de rede são a = 4,4 Å, b = 10,0 Å e c = 10,3 Å. Já tem sido encontrada na
literatura que a cristalinidade da quitosana se deve a existência das ligações de
hidrogênio inter e intramoleculares, dependentes do grau de desacetilação do
biopolímero. A utilização do agente reticulante no processo de síntese das partículas
ocasionou um alargamento do pico de difração, indicando claramente a ocorrência da
reticulação química das cadeias de quitosana, com consequente formação das bases de
Schiff.
Os DRX’s obtidos para as duas amostras, com e sem reticulação, parte
superior da Figura 1, mostram a formação das fases cristalinas de CoFe2O4 e CoFe. Os
picos largos e com baixa intensidade são característicos de nanopartículas em torno de
10 nm. A fase da liga metálica de cobalto-ferro aparece no difratograma como um platô
em torno de 2θ = 45o. A parte inferior da Figura 1 mostra o difratograma do pó
submetido ao tratamento térmico a fim de remover a matéria orgânica presente no
amostra. Podemos observar claramente a presença dos picos de Bragg das fases
cristalinas de CoFe2O4 e CoFe.
Uma análise mais detalhada dos difratogramas de raios-X é feita pelo
refinamento Rietveld, para isso usamos o software MAUD (Materials Analysis Using
Diffraction). A Figura 2 mostram os resultados obtidos pelo refinamento dos DRX’s das
amostras não reticuladas antes e depois da remoção do copolímero quitosana. Os índices
de Miller na cor azul são da fase cristalina de CoFe e os índices na cor magenta são da
fase CoFe2O4. As duas fases têm simetria cúbica e os grupos espaciais Pm-3m (CoFe) e
Fm-3m:1 (CoFe2O4), ver Tabela 1. Os parâmetros de rede obtidos com o refinamento
Rietveld concordam com os valores esperados para a liga ferro-cobalto (a = 2,86 Å) e
para a ferrita de cobalto (a = 4,39 Å). Neste processo de síntese, são precipitados
exp.
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Figura 2 - Difratograma de Raios-X e o refinamento Rietveld da amostra de FeCo não
reticulada como preparada e calcinada a 330 ºC. Fonte: Laboratório de Análises Magnéticas
e Óptica – LAMOp – UERN.
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nanopartículas de CoFe numa solução redutora de boroidreto de sódio, no entanto, o
processo de lavagem foi feito em atmosfera ambiente que propicia a oxidação do ferro e
do cobalto. Portanto, camadas atômicas de CoFe2O4 são crescidas sobre as
nanopartículas de CoFe criando a estrutura núcelo/casca de CoFe/CoFe2O4. O diâmetro
médio obtido pelo refinamento para o núcleo de CoFe foi 10,4 nm para a amostra
secada a 80 oC, denominada CoFe@CoFe2O4-CQ. Já o valor obtido para espessura da
casca foi de 2,0 nm. Para a amostra calcinada a 330 oC em fluxo de N2, denominada
CoFe@CoFe2O4-SQ, houve uma pequena diminuição no tamanho do núcleo e um
aumento na espessura.
Tabela 1 – Parâmetros estruturais obtidos com o refinamento Rietveld das amostras.
Amostra
CoFe@CoFe2O4-CQ
CoFe@CoFe2O4-SQ
Fase
CoFe
CoFe2O4
CoFe
CoFe2O4
Simetria
Cúbica
Grupo Espacial
Pm-3m
Fd-3m:1
Pm-3m
Fd-3m:1
Parâmetro de rede (Å)
2,878
8,412
2,851
8,380
Diâmetro (nm)
10,4
2,0
9,5
2,9
Microdeformação
8,7 x 10-2
8,85 x 10-4
4,7 x 10-3
1,4 x 10-2
Composição (%)
70,5
29,5
30,0
70,0
Fonte: Laboratório de Análises Magnéticas e Óptica – LAMOp – UERN.

As medidas de magnetização em função do campo magnético foram a
temperatura ambiente, como mostradas na Figura 3. A magnetização da amostra
CoFe@CoFe2O4-CQ satura completamente num campo de 8 kOe, isto indica a
contribuição para a magnetização da mesma é devido fase ferromagnética da liga CoFe.
O campo coercivo, Hc = 214 Oe e a razão entre a magnetização remanente e a de
saturação, Mr/Ms = 0,29 concordam valores já reportados na literatura [14]. Os valores
obtidos para Hc e Mr/Ms mostram que as partículas estão bloqueadas a temperatura
ambiente. Para um conjunto de partículas não-interagentes com uma anisotropia
uniaxial e eixos fáceis distribuídos aleatoriamente, prevê-se uma razão Mr/Ms = 0,5
numa temperatura bem abaixo da temperatura de bloqueio, TB. Entretanto, de acordo
estudos recentes de simulação de Monte Carlo [15], quando há interações dipolares
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Figura 3. Ciclos de histerese magnéticos medidos à temperatura ambiente. Fonte:
Laboratório de Análises Magnéticas e Óptica – LAMOp – UERN.
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entre as partículas, a remanência é substancialmente reduzida em relação ao caso nãointeragente em temperatura bem menores que TB e os valores para a razão Mr/Ms estão
entre 0,30-0,35. Na Figura 3 também podemos observar que a amostra CoFe@CoFe2O4SQ não satura em campos magnéticos de até 13 kOe, além disso, os valores de Hc = 190
Oe e de Mr/Ms = 0,22 diminuíram com relação a amostra CoFe@CoFe2O4-CQ. Na
amostra com quitosana a fina casca formada por CoFe2O4 (~ 2 nm) deve está amorfa e
pouco contribui para a magnetização dessas partículas. Por outro lado, na amostra
tratada termicamente, temos uma casca mais espessa e com estrutura cristalina bem
definida, contribuindo para os novos valores encontrados para os parâmetros
magnéticos obtidos do ciclo de histerese.

CONCLUSÕES
Nanopartículas ferromagnéticas foram obtidas espontaneamente obtidas
pelo método de redução química de íons metálicos, FeCl2 ∙ 4H2O e CoCl2 ∙ 6H2O,
solubilizados em um meio polimérico. A técnica experimental envolvida na síntese
permitiu a obtenção de nanopartículas do tipo núcleo-casca de CoFe@CoFe2O4 com
diâmetro médio de 12 nm, de acordo com a caracterização microestrutural obtida por
difração de raios-X. Resultados de magnetização medidos a temperatura ambiente
mostraram que existe uma forte interação dipolar entre as partículas magnéticas e que
elas estão bloqueadas a temperatura.
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SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE SBA-15 IMPREGNADO COM QUITOSANA
VISANDO SEU USO COMO ADSORVENTE DE CO2.

Alexandra Boaventura de Oliveira1; Adriana Paula Batista dos Santos2; Anne gabriella Dias Santos3; Luiz
Di Souza4

RESUMO: Atualmente materias nanoporosos funcionalizados para aplicações na adsorção de CO2
e em catalises heterogêneas, tem se destacado. A quitosana (CS) que apresenta grupos aminas pode
ser incomporada no SBA-15 e gerar interações específicas com CO2, para facilitar a sua adsorção.
Neste trabalho foi desenvolvida a sínteses hidrotemica do SBA-15 e posterior impregnação com
soluções de CS a 1,0% e 2,5%, pelo método via úmida. Os materiais obtidos foram caracterizados
por DRX, TG, DSC, MEV, FTIR e adsorção/dessorção de N2. Os resultados de DRX e analises
térmicas do suporte puro e das amostras impregnadas mostraram, respectivamente, a obtenção de
uma estrutura ordenada correspondente ao SBA-15 e a preservação da mesma após o processo de
impregnação. Mostraram também que o diametro medio de poro (Dp) e a espessura média da
parede (wt) foram alterados pela introdução da CS. As curvas termogravimétricas mostraram a
perda de material correspondente à decomposição da CS, com perdas de massa correspondentes a
quantidade de CS utilizada na impregnação. Assim como as curvas DSC, que mostraram variações
de energias proporcionais a massa de CS presentes nos suportes. Bandas caracteristícas na região do
infravermelho identificadas no suporte puro e nas amostras funcionalizadas confirmando as outras
caracterizações. No que diz respeito a área superficial das amostras, ocorreu uma diminuição da
mesma nas amostras funcionalizadas em comparação a do SBA-15 puro, indicando sucessiva
incorporação do polímero no suporte nanoporoso. A incorporação significativa de CS sugere o uso
com sucesso do material para a absorção de CO2.

PALAVRAS-CHAVE: Impregnação; Quitosana; SBA-15; Suporte.

INTRODUÇÃO
O aumento da quantidade de CO2 na atmosfera tem promovido o fenômeno climático
conhecido como aquecimento global. Este fenômeno tem tido algumas consequências como
diminuição da cobertura de gelo, aumento do nível do mar e mudanças dos padrões climáticos. O
que influencia não somente a vida humana, mas também os ecossistemas. Algumas técnicas podem
ser utilizadas para reduzir essa quantidade de CO2 na atmosfera, dentre elas a captura e
armazenamento de CO2 (BARBOSA et al., 2011).
De acordo com Chew et al. (2011), os materiais mesoporosos a base de sílica vem sendo
desenvolvidos para adsorver CO2, em virtude de sua alta porosidade que facilita uma rápida difusão
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do gás no seu interior. Dos materiais do tipo SBA-n, o SBA-15 se encontra entre os mais populares
das sílicas mesoporosas existentes, por apresentar poros ajustáveis (5-30 nm) e, consequentemente,
permitir fácil acessibilidade á espécies alvos na superfície interna do material (DA’NA e SAYARI,
2011). Este tipo de suporte mesoporoso foi desenvolvido por Zhao e seu grupo na Universidade da
Califórnia em Santa Bárbara, EUA, no final da década de 1990 (ZHAO et al., 1998). Na sua síntese
é utilizado como agente direcionador o copolímero tribloco, que consiste de poli(óxido de etileno)xpoli(óxido de propileno)-poli(óxido de etileno)x, (PEO)x(PPO)y(PEO)x. Conforme Taguchi e
Schuth (2005), o processo gera um material com uma simetria bi-dimensional P6mm, com grande
área superficial (600 to 1000 m2/g), larga espessura de parede (3-7 nm). Uma significativa
estabilidade térmica também é obtida, promovida pela obtenção da larga espessura de parede.
Concomitantmente, um crescente número de pesquisadores têm se dedicado a
funcionalização destes materiais mesoporosos com grupos orgânicos (BUI et al., 2011; KO et al.,
2011). A possibilidade de introdução de grupos aminas nestes materiais possibilita interações
específicas com o CO2, proporcionando sua captura. A quitosana é um copolímero linear, que
apresenta grupos aminas ao longo de sua cadeia, sendo constituído por unidades de 2-amino-2deoxi-D-glucopiranose e 2-acetamida-2-deoxi-D-glucopiranose, unidas por ligações glicosídicas β
(1,4) (LEONHARDT et al., 2010). Assim, pode ser utilizada para funcionalizar materiais
mesoporosos do tipo SBA-15 e o material resultante aplicados na adsorção de CO2.
Nessa direção, o presente trabalho teve como finalidade sintetizar o material mesoporoso
SBA-15, funcionalizá-lo com a CS e caracterizar os materias obtidos, visando seu uso futuro como
adsorvente de CO2.

MATERIAL E MÉTODOS

O SBA-15 foi sintetizado por meio do método hidrotérmico proposto por Zhao et al. (1998).
O material obtido foi lavado com uma solução de ácido clorídrico em etanol a 2% e calcinado em
um forno mufla com temperatura de 30º até 550 ºC, em ar por 6 hora.
Para o processo de impregnação, primeiramente, foi feito uma solução de ácido clorídrico a
0,1M. Em seguida, a solução foi utilizada para fazer soluções de CS a 1,0 e 2,5% (m/v).
Posteriormente, por meio do método de impregnação por via úmida, 0,5 g de suporte foi
impregnada com 0,9 mL de solução de CS, para cada concentração (Kuherov, et al., 2003).
Os materiais obtidos foram caracterizados por DRX, TG, DSC, MEV, FTIR e adsorção de
CO2. Os difratogramas de raios-X foram obtidos por meio de equipamento da Rigaku modelo Mini
flex II utilizando radiações de CuKα. Os dados foram coletados na faixa de 2θ de 1 a 5º. As análises
térmogravimétrica foram realizadas em um equipamento TGA 50 da Shimadzo. Foram pesadas
aproximadamente 5 mg de amostra em cadinho de platina, sendo utilizada uma razão de
aquecimento de 10 ºC.min-1, temperatura inicial de 25 a 900 ºC, atmosfera de nitrogênio com fluxo
de 25 mL.min-1. As análises de calorimetria exploratória diferencial (DSC) foram realizadas em
equipamento da DSC 60 da Shimadzu. As massas utilizadas nas análises foram de
aproximadamente 5 mg, as quais foram pesadas em panelas de alumínio, posteriormente fechadas.
A temperatura de aquecimento partiu de 25 a 550 ºC, sob uma razão de aquecimento de 10 ºC.min-1,
em atmosfera de nitrogênio sob fluxo de 25 mL.min-1. As micrografias foram num equipamento
Philipps modelo XL30-ESEM, sendo empregada uma ampliação de 500x para a CS e 5000x para as
outras amostras. As análises de FTIR foram realizadas em um instrumento modelo Nexus 470 da
Thermo Nicolet na região do infravermelho médio, na faixa de 4000 a 400 cm-1. Para obter as
isotermas de adsorção de N2 foi utilizado um equipamento modelo ASAP 2420. As amostras foram
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pré-tratadas através de aquecimento a 120 ºC, sob vácuo, por 10 horas. A área superficial específica,
SBET, foi calculada usando o método Brunauer–Emmett–Teller (BET) do multiple-point. O
procedimento foi realizado a uma temperatura de 77K na faixa de pressão parcial (p/p0) de 0,01 a
1,0.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os difratogramas das amostras estão expostos na Figura 1. A Figura 1(a) mostra o
difratograma da CS pura. O resultado e semelhante a trabalhos já publicados (ZONG et al., 2000;
WAN et al., 2003) o seu perfil de difração mostram dois picos principais em 2θ igual à 10,1° e
20,1°, correspondendo as formas cristalinas I e II da estrutura do polissacarídeo.
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Figura 1: DRX do SBA-15 calcinado e das amostras funcionalizadas. Em destaque (a) o DRX da CS.

Como podemos ver na mesma Figura acima, o difratograma do suporte puro apresenta três
picos de reflexões em 2θ = 0,5 a 2º, correspondentes aos índices de Miller (100), (110) e (200).
Conforme Tang et al. (2011), isto indica que o material obtido na síntese apresenta uma estrutura
mesoporosa altamente organizada. A presença destes três picos são característicos da sílica
mesoporosa SBA-15, com as reflexões correspondentes ao grupo espacial hexagonal 2D (p6mm)(
Wang et al., 2009). O perfil de difração das amostras funcionalizadas com CS apresentaram os
mesmos picos característicos do suporte puro, o que mostra a preservação da estrutura do suporte
mesmo após a presença do polímero. É possível perceber uma diminuição das intensidades dos
picos no plano (100), das amostras funcionalizadas, em comparação ao do SBA-15 puro, o que
indica a ocorrência de uma diminuição de ordem de longo alcance após a impregnação e um
provável preenchimento parcial dos poros da estrutura mesoporosa (KNOWLES et al., 2005;
SZEGEDI et al., 2011). Os picos de reflexão correspondentes a CS não são percebidos nas amostras
funcionalizadas, já que a sua quantidade nas mesmas é muito baixa.
A Figura 2 mostra termogramas das amostras. É possível notar que há uma perda inicial de
massa, que corresponde a saída de água fisissorvida nos materiais. Nota-se nas curvas que essa
quantidade de água é maior nas amostras com a CS presente. Isto indica a facilidade do
polissacarídeo em reter água (Rueda et al., 1999). A segunda perda de massa ocorre em uma
temperatura de 200 ºC, o que mostra a presença do polímero no suporte mesoporoso. É percebida,
ainda, uma saída gradual de material após essa temperatura, finalizando em torno de 600 ºC. Esta
ocorrência pode ser atribuída a dificuldade de saída da quitosana da estrutura mesoporosa do
suporte.

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

291

DTG (mg/seg)

0,0000
-0,0005
-0,0010
-0,0015
SBA-15
CS/SSBA-15 1,0%
CS/SBA-15 2,5%

-0,0020

100 200 300 400 500 600 700 800 900

Temperatura (°C)

Figura 2. Curvas TG do SBA-15 e das amostras funcionalizadas.

As perdas de massa envolvidas na análise termogravimétrica podem ser vistas na Tabela 1.
Tabela 1: Perdas de massa envolvidas nos eventos térmicos das amostras.
Solidos

1º Perda

2º Perda

Resíduo

SBA-15

7,2

2,0

91,8

CS/SBA-15 1,0%

7,0

5,3

86,8

CS/SBA-15 2,5%

37,0

9,1

80,0

1
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Figura 3: DSC das amostras de SBA-15 calcinado, CS/SBA-15 1,0% e CS/SBA-15 2,5%.
Os termogramas de DSC das amostras são mostradas na Figura 3. O primeiro evento térmico
registrado nas curvas, correspondente a um pico endotérmico, tendo início na temperatura ambiente
e finalizando em torno de 150 ºC, correspondendo a saída de água não ligada quimicamente ao
material. É possivel observar nas curvas das amostras funcionalizadas um segundo evento térmico
exotérmico, que ocorre entre 260 e 340 °C, atribuído a degradação da rede polimérica da CS. Sendo
o efeito exotérmico, segundo Zeng et al. (2011), resultado da reação de reticulação que ocorre
durante degradação térmica da quitosana. É importante ressaltar que ocorre um alargamento nos
picos exotérmicos nas amostras funcionalizadas, que aumenta com o aumento da quantidade de
quitosana presente. Isto pode estar associado ao polímero estar distribuído na mesoestrutura do
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suporte, dificultando a transferência de calor pelo equipamento, refletindo assim no alargamento do
pico.

Figura 4: MEV das amostras de SBA-15 calcinado (a), CS/SBA-15 1,0% (b) e CS/SBA-15 a 2,5%
(c).

A Figura 4 mostra as micrografias das amostras. Pode-se ver na imagem que corresponde ao suporte
puro (Figura 4a), apresença de um material na forma de fibras com dimensões micrométricas, como
vista por Chao et al (2002) e Katiyar et al (2006), que são formados a partir da adesão linear de
nódulos (COUTINHO, 2006). A forma do suporte observado indica uma boa morfologia do
material sintetizado. Nas micrografias das amostras funcionalizadas, é perceptível que as mesmas
mantêm a forma do suporte, tendo assim, quase nenhum efeito na morfologia do SBA-15 (TANG et
al., 2011). Entretanto, nota-se a presença de esferas distribuídas no material (assinaladas pelos
quadrados), provavelmente correspondente a CS que apresenta a característicar de formar agregados
esféricos.
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Figura 5: FTIR das amostras obtidas.
Os espectros de FTIR das amostras podem ser vistas na Figura 5. Podemos destacar as
bandas características do SBA-15, dentre elas a banda em 3450 cm-1 que corresponde ao
estiramento vibracional dos grupos hidroxilas internos e externos na estrutura. O estiramento
vibracional assimétrico da ligação Si-O-Si observado em 1080 cm-1, com ombro em 1230 cm-1. Os
picos em 805 cm-1 e em 470 cm-1 que correspondem, respectivamente, ao estiramento simétrico e
deformação da ligação Si-O-Si. O pico em 970 cm-1 devido a vibração Si-OH gerado pela presença
de sítios defeituosos na estrutura (COUTINHO, 2006; TANG et al., 2011). Os espectros das
amostras funcionalizadas apresentam uma semelhança ao do suporte em virtude das suas fortes
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bandas de absorção, entretanto é possivel identificar picos característicos da estrutura da CS
presente nos materiais funcionalizados. Na banda em 3450 cm-1 apresenta-se alargada em virtude
das ligações N-H dos grupos aminas e das ligações O-H presentes no polímero. Picos de pequena
intensidade em 1509 cm-1 e em 668 cm-1, segundo Tang et al (2011), correspondem a vibrações das
ligações H-N-H e NH3+, respectivamente, indicando a presença de grupos aminas. O ombro em
2922 cm-1 é atribuído a deformação axial C-H de grupos CH2 e CH3.
As isotermas de adsorção/dessorção de nitrogênio a 77K e P/P0 de 0.01 a 1.0, para as
amostras sintetizadas podem ser vistas na Figura 6. Todas isotermas obtidas foram do tipo IV e
histerese do tipo I, que são características de materiais mesoporosos. Histereses do tipo I ocorrem
em materiais com sistemas de poros cilíndricos ou poros formados a partir de aglomerados de
partículas esferoidais, com poros de tamanhos uniformes (COUTINHO, 2006; KALBASI et al.,
2011). Pode-se notar que a quantidade de N2 adsorvida diminui nas amostras impregnadas com CS.
As áreas superficiais das amostras são apresentadas na Tabela 2.

Figura 6: Isotermas de adsorção de N2 das amostras.

Tabela 2. Valores de área superficiais das amostras obtidas.
Amostras

SBET

(m2/g)
SBA-15 calc.

535

CS/SBA-15 1,0%

520

CS/SBA-15 2,5%

436

Os valores de SBET das amostras mostram que a medida que a quantidade de CS utilizada
aumenta, a área superficial diminui. Isto mostra a presença da CS na superfície e nos poros do
suporte, mostrando que o polímero está sendo sucessivamente incorporada no SBA-15,
corroborando com as outras análises (KALBASI et al., 2011; SZEGEDI et al., 2011; SHANG et al.,
2011).
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CONCLUSÃO

As caracterizações realizadas nas amostras obtidas mostraram que a peneira molecular do
tipo SBA-15 foi sintetizada com sucesso e que o método de impregnação de CS no suporte se
mostrou eficaz. A obtenção da estrutura característica ao SBA-15 pode ser vista no seu
difratograma, bem como a preservação da estrutura do mesmo após a impregnação com CS. Os
resultados das análises térmicas indicaram a presença do polímero, bem como as consequências que
sua presença gerou na estabilidade térmica das amostras funcionalizadas, por meio das variações de
picos nas curvas de TG e DSC, em comparação ao suporte puro. Estas análises mostraram,
respectivamente, perdas de massa e variações de energias correspondentes a quantidade de CS
impregnada. Foi verificado nas micrografias que a morfologia do suporte se manteve e que o
polímero não se apresentou exclusivamente no interior do suporte. Os espectros de FTIR indicaram
bandas características da presença da CS nas amostras funcionalizadas. Sendo que obteve-se uma
diminuição sucessiva de área superficial, nas amostras funcionalizadas, a medida que a quantidade
de CS utilizada passou de 1,0 % para 2,5 %, comparadas com o suporte puro. Essa significativa
incorporação de CS sugere que o material poderá ser usado com sucesso para absorver CO2.
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SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DO SBA-15 SUPORTADO COM Nb2O5

Fernando Rodrigo Dantas Fernandes 1; Anne Gabriella Dias Santos 2; Luiz Di Souza 2 ; Antonio
Souza Araujo 4

RESUMO: Este trabalho teve com objetivo sintetizar materiais mesoporosos suportados com o
pentóxido de nióbio, para posterior aplicação na produção de biodiesel . Desta forma, foi realizado
impregnação do óxido pelo processo de pós-síntese. Neste trabalho os materiais obtidos foram
caracterizados por difratometria de raios-X, análise termogravimétrica, microscopia eletrônica de
varredura e espectroscopia na região do infravermelho. Os materiais foram obtidos com êxito,
sendo observado três picos de difração referentes aos planos de difração característicos da estrutura
mesoporosa.

PALAVRAS- CHAVE: Peneiras moleculares; SBA-15; óxido de nióbio.

INTRODUÇÃO
Diversos grupos de pesquisas em todo mundo vem propondo o uso de catalisadores
heterogêneos (ONO, 2003; HATTORI, 2001), no intuito de substituir os catalisadores homogêneos
convencionais que poderão potencialmente reduzir os custos da produção de biodiesel, assim como
os danos gerados pela produção deste produzidos a partir do atual processo utilizado, tornando-o
competitivo em relação ao combustível fóssil. Nesta classe de catalisadores, óxidos, hidróxidos e
alcoóxidos de metais alcalinos terrosos tem tido suas atividades catalíticas avaliadas na obtenção de
biodiesel por transesterificação de triglicerídeos (VENTAT et al 2006 ).
Dentre os suportes inorgânicos mais empregados na última década, se encontram as
peneiras moleculares mesoporosas, por apresentarem elevada área superficial, grande diâmetro de
poros e consideráveis estabilidades térmicas e hidrotérmica, além de apresentarem poros
unidirecionais. Neste contexto, a peneira molecular do tipo SBA-15 apresenta-se como um material
promissor, em decorrência da sua estrutura mesoporosa unidirecional, seu elevado diâmetro médio
de poros e sua grande estabilidade térmica e hidrotérmica. Os seus mesoporos, ordenados
hexagonalmente e interligados por microporos, possibilitam o alojamento ou a difusão de grandes
moléculas, o que confere a este material uma vasta aplicabilidade na área de catálise (DAO et al.,
2008) e adsorção ( HIYOSHI et al., 2005, Luz 2010) . Esta é normalmente sintetizada em meio
fortemente ácido, utilizando o tetraetilortosilicato (TEOS) como fonte de sílica e o copolímero
tribloco Pluronic P123 (EO20PO70EO20) como direcionador (ZHAO et al., 1998a, b). A sua
estrutura porosa, aliada à elevada área superficial, estabilidade térmica e hidrotérmica, bem como o
seu grande diâmetro médio de poros, tornam este material muito promissor na área de catálise.
No entanto, devido à ausência de sítios ativos nativos, a SBA- 15 apresenta baixa
atividade catalítica (BACA et al., 2008; KUMARAN et al., 2008). Em decorrência deste fato,
diferentes metais vêm sendo impregnados na forma de óxidos nesta peneira molecular como meio
1 Discente do Departamento de Química da Faculdade de Ciências Exatas, Campus Central, UERN. E –mail: fe.rdrigo@hotmail.com
2 Docente do Departamento de Química da Faculdade de Ciências Exatas, Campus Central, UERN. E –mail:
gabriella.uern@gmail.com; luizuern@bol.com.br
3 Docente do Instituto de Química , UFRN. E –mail: araujo.ufrn@gmail.com
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de elevar a sua atividade catalítica (TIMOFEEVA et al., 2007) . Dentre os óxidos que vem sendo
pesquisados, encontra-se o óxido de nióbio, sendo o Brasil o maior produtor deste óxido que
apresenta fortes sítios ácidos, podendo ser utilizado para produção de biodiesel pelo processe de
esterificação ou hidroesterificação. No entanto este óxido puro é solúvel apenas no ácido
fluorídrico, sendo desta forma necessário a utilização de um suporte. A SBA-15, pelas
características apresentadas anteriormente, pode ser usada para este fim. Neste sentido, basicamente
dois métodos de incorporação são utilizados: pós-síntese e síntese direta.
Como mostra (SRINIVASU et al 2009), a impregnação pós síntese pode causar
problemas não obtidos na inserção do óxido durante a síntese, como por exemplo o processo de
lixiviação e disposição do mesmo na superfície do material e não dentro dos poros. No entanto, as
condições de síntese deste suporte possui um pH muito baixo, o que favorece a formação catiônica
e suprime as interações entre Si-OH e Nb-OH, o que dificulta a inserção do óxido durante a síntese
. Desta forma, estudos vêm sendo desenvolvidos, no intuito de se sintetizar um catalisador que
tenha a inserção do pentóxido de nióbio, na estrutura do SBA-15 (Sandanobu et al 2009; Treja ET
AL 2008; Srinivasu et al 2009; Selvaraj et al 2009 ), pela modificação do pH de síntese e tempo de
reação, dentre outras variáveis. Nesses estudos, foi constatado que a síntese está diretamente
relacionada com o pH do gel da síntese.
No entanto, muito ainda precisa ser estudado, desta forma este trabalho tem como
objetivo estudar a incorporação do Nb2O5 na SBA-15, tanto durante a síntese, como no processo
de pós síntese, com o intuito de encontrar melhores condições de síntese para se obter um melhor
catalisador e com maior percentual do pentóxido de nióbio, para então ser posteriormente utilizado
no processo de produção de biodiesel.

MATERIAL E MÉTODOS
As amostras de SBA-15 foram sintetizadas pelo método hidrotérmico, proposto por
Zhao etal. (1998a), usando o copolímero tribloco P123 (EO20PO70EO20), ácido clorídrico 37%,
água destilada e o tetraetilortosilicato (TEOS), seguindo a seguinte proporção molar: 1,000 TEOS:
0,015 P123: 2,750 HCl: 166,0 H2O (QUINTELLA et al., 2008). O processo de síntese começa com
a dissolução do P123 na água destilada e ácido clorídrico sob agitação e com temperatura entre 35 à
40 °C por 2 horas. Após esse tempo a fonte de sílica, o TEOS foi adicionada. O resultado da
mistura foi mantido sob agitação e com a mesma temperatura por 24 horas. Assim o gel obtido foi
transferido para um pote de teflon onde foi colocado na estufa a 100°C e mantido a mesma
temperatura por 48 horas. Após esse tempo o material foi resfriado a temperatura ambiente, filtrado
a vácuo e lavado com 50 ml de etanol PA. O material foi secado a temperatura ambiente por 48
horas. A impregnação do suporte foi realizada pelo método de via úmida, usando como fonte de
nióbio o amônio niobium oxalato . Para a impregnação pós síntese, foi feito medidas nas razões
molares de Si/Nb iguais a :40, 30, 25, 15 e 5.
A técnica de calcinação foi empregada para remoção total do direcionador dos poros das
peneiras moleculares mesoporosas e para formação do pentóxido de nióbio. Para tanto, os suportes
foram calcinados em atmosfera ambiente com aquecimento de 0,01°C/min e temperatura ambiente
a 550° C, temperatura na qual foi mantida por 6 horas . Para os catalisadores suportados pelo
processo de pós síntese a calcinação foi feita em atmosfera dinâmica de ar sintético (100 mL/min),
na temperatura de 550°C por 6 horas .
Caracterizações
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As curvas termogravimétricas foram obtidas em equipamento modelo TGA 50 da
Shimadzu. Nas análises foram utilizadas aproximadamente 5 mg de material em cadinho de platina,
sendo as amostras submetidas a aquecimento de uma temperatura de 25 a 900 ºC, com uma razão de
aquecimento de 10 ºC.min-1, sob atmosfera dinâmica de nitrogênio com fluxo de 25 mL.min-1. Para
verificar se a estrutura hexagonal típica da peneira molecular do tipo SBA-15 foi obtida, utilizou-se
da técnica de difração de raios-X. Foi empregado o método do pó, sendo a amostra previamente
pesado para então ser analisada. O equipamento utilizado foi feitas em equipamento Rigaku modelo
Mini Flex II utilizando radiações de CuKα, em uma voltagem de 30 k/V e corrente de tubo de 30 m.
A abertura da fenda foi de 0,15º e o feixe foi defasado em relação a amostra com velocidade de
2ºmin-1 e passo de 0,02º, sendo os dados coletados em baixo ângulo em uma faixa de 2θ de 0,5 a
5° e em alto ângulo de 10 a 80°. As micrografias foram obtidas com o objetivo de observar
morfologicamente a agregação entre a fase inorgânica o polímero e a forma das partículas. Para
isto, utilizou-se do equipamento Philipps modelo XL30-ESEM. Para a realização da análise, a
amostra foi depositada sobre uma fita adesiva de carbono que se encontrava fixado no portaamostra. Os espectros da região do infravermelho foram obtidos com auxílio de um espectrômetro
Shimadzu FTIR – 8300, no Laboratório de Polímeros - Departamento de Química Inorgânica UFC. O procedimento de obtenção dos espectros na região do infravermelho consistiu em dispersar
a amostra, em Brometo de potássio (KBr), utilizando-se pistilo e pedra de ágata. Em seguida, a
mistura foi colocada em prensa para formar uma pastilha que foi analisada em FTIR para a
obtenção dos espectros de absorção na região do infravermelho. As bandas de absorção foram
identificadas pelos respectivos comprimentos de ondas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados apresentados a seguir, foram escolhidos como forma de demonstração de
todas as atividades realizados durante o período de execução do projeto, tendo em vista que não
seria possível apresentar todos os resultados, devido a restrição de páginas .
As amostras Si SBA-15 e Nb30SBA-15 não-calcinadas foram usadas como referências
para serem analisadas por termogravimétrica (TG/DTG), como pode ser visto nos gráficos 1 e 2 e
na tabela 1. Estas medidas foram feitas com o objetivo de observar a temperatura para se realizar a
calcinação visando a saída do direcionador , as possíveis alterações na condensação dos grupos
silanois com a inserção do pentóxido de nióbio. As amostras apresentaram perda de massa com
faixa de temperatura semelhantes. A primeira perda de massa de todas as amostras corresponde a
água fisissorvida , com percentagens semelhantes para ambas as amostras. O Nb30SBA-15
apresentou um comportamento termogravimétrico diferente, com quatro perdas de massa, isto
occore devido ao processo de impregnação de pós síntese . A primeiro etapa está relacionada à
perda de água fisissorvida , e as demais perdas de massa correspondem as fases de óxido de nióbio,
em função do tratamento térmico , no qual o oxalato de amônio é convertido ao pentóxido de
nióbio.
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Figura 1. Curvas da TG/DTG do Si-SBA-15
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Figura 3. Curvas da TG/DTG do Nb5SBA- 15 não calcinada

Tabela 1. Dados Termogravimétricos do SBA-15, Nb30SBA-15 e Nb30SBA-15.
Amostras

Variação de temperatura por etapa
(ºC)

Perda de Massa por etapa
(%)

I

II

III

IV

I

II

25-116

116-251

-

19,9

14,6

Nb5SBA-15

25-119

119-178

251-600
178-310

Nb30SBA-15

30-125

125-190

190-327

Si-SBA-15

1000

327-628
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13,78

2,85
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As figuras 3 e 4 apresentam o difratograma de raios- X em baixo e em alto ângulo,
realizadas nos catalisadores sintetizados pelo método de pós- síntese. Pode- se observar que todas
as amostras apresentaram os três picos característicos do SBA- 15, caracterizando assim uma
estrutura hexagonal. Analisando as amostras feitas a baixo ângulo, pode-se observar que à medida
que se aumenta a quantidade de Nb a intensidade do pico principal diminui em comparação com o
suporte SiSBA-15,esta disparidade como mostra Sadanobu et al (2009), pode ser atribuída a
imobilização do óxido de nióbio que acontece através de um reação de condensação entre grupos
OH de superfície do óxido de nióbio e grupos silanol na parede dos poros. Porém este
comportamento não acontece com a amostra Nb25SBA- 15, esse acontecimento pode ser justificado
por algum erro na impregnação ou até mesmo na medida de DRX.
No tocante as medidas realizadas a alto ângulo, para a amostra Nb5SBA-15 foi
observado um pico amorfo ao DRX, no entanto para as demais concentrações foi identificado vários
picos atribuíveis a fase hexagonal e monoclínica do Nb2O5 cristalino , sendo estas fases a TT, no
gráfico representadas por (*) e a M e H por (#), respectivamente. Em relação a impregnação feita a
40 %, houve a destruição do material mesoporosos, isto pode ser justificado a grande quantidade de
Nb inserida no suporte que provavelmente ocasionou o rompimento da parede deste.
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Figura 3. Difratograma de raios- X em baixo ângulo das amostras (a) SiSBA-15, (b) Nb5SBA-15,
(c) Nb15SBA-15, (d) Nb25SBA-15, (e) Nb30SBA-15 e (f) Nb35SBA-15, calcinadas.
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Figura 4. Difratograma de raios- X em alto ângulo das amostras , (a) Nb5SBA-15, (b)
Nb15SBA-15, (c) Nb25SBA-15, (d) Nb30SBA-15 e (e) Nb35SBA-15 calcinadas.

As micrografias eletrônicas de varredura das peneiras moleculares do tipo SBA-15 e
Nb30SBA-15 com ampliações de 5000 e 15000 x são mostradas na figura 7. As análises por
microscopia eletrônica de varredura foram realizadas com o objetivo de observar a morfologia dos
materiais sintetizados. Pode-se observar na figura, que fibras de sílica com dimensões
micrométricas são formadas a partir da adesão linear de nódulos de partículas sub-micrométricas.
Em todos os casos foram observadas fibras não uniformes, dando o aspecto de “colares de contas
entrelaçados”, estruturas similares as encontradas na literatura ( Katiyar et al., 2006), indicando ser
provavelmente essa a fase correspondente a SBA-15, o que corrobora com os resultados obtidos nas
medidas de Raio X. Pode-se observar nos catalisadores que foram suportados que a morfologia não
foi alterada com a impregnação do óxido de nióbio, sendo mantida a forma de fibras micrométricas.

Figura 7. Imagens do MEV para as amostras (A) SiSBA-15, (B) Nb30SBA-15

A Figuras 8 apresenta os espectros de infravermelho na faixa de 4000-400 cm-1 das
amostra Nb5SBA-15 e Nb30SBA-15 , que representam os resultados obtidos nas demais amostras.
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Pode-se observar as bandas de adsorção características dos materiais estudados. A banda em
torno de 3440 cm-1, é atribuída aos estiramentos O – H dos grupos Si – OH do interior dos poros.
Já a banda de 960 cm-1 é característica dos estiramentos simétricos e assimétricos das ligações Si
– O dos grupos Si – OH. As bandas encontradas em torno de 1075 cm-1 são referentes às vibrações
(estiramentos assimétricos) das ligações T – O – T (T = Si, Nb). A água adsorvida na superfície do
material também é evidenciada na banda de 1630 cm-1 e o estiramento simétrico das ligações T-OT, (T = Si, Nb) são visualizadas na banda de 805 com-1. Em 940 e 470 cm-1 , são evidenciados as
vibrações Si-OH de sítios defeituosos na estrutura e a deformação da ligação T-O-T (T = Si, Nb),
respectivamente.
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Figura 8. Espectro de infravermelho para a amostra (a) Nb5SBA-15 e (b) Nb30SA-15 calcinadas.

CONCLUSÃO
A partir dos resultados obtidos, pode-se concluir que:
• Através da análise térmica, foi possível determinar a temperatura de calcinação dos
materiais;
• Os materiais sintetizados apresentaram planos de difração (100), (110) e (200),
característicos da estrutura mesoporosa bidimensional com simetria P6mm, sendo estas
estruturas também confirmadas nas medidas de MEV e FTIR.
• As sínteses com modificação das razões molares de Si/Nb ,pelo processo de pós síntese
apresentou resultados positivos , com resultados de DRX, MEV E FTIR característicos
destes materiais.
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SOFTWARE DE CONTROLE DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS VIA BLUETOOTH PARA
DISPOSITIVOS MÓVEIS
Davi Alves Magalhães¹; Marlos Antônio dos Santos²; Pedro Fernandes Ribeiro Neto³

RESUMO: No último século a humanidade construiu e incorporou à sua rotina diversos equipamentos
elétricos e eletrônicos para os mais diversos fins, sendo os mais comuns o doméstico e industrial. Boa
parte desses equipamentos utiliza algum tipo de controle remoto, seja para a comodidade do uso ou
pelas necessidades de cada produto, e além destes, há também aqueles que não possuem esta facilidade,
dispondo de controles embutidos no corpo do próprio aparelho. Em um único ambiente pode-se ter
dezenas de eletrodomésticos, consequentemente aumentando o número de controles para utilizá-los e
configurá-los. Além deste fato, há aparelhos cujos controles nem sempre estão acessíveis às pessoas
com certos tipos de deficiência física ou com dificuldades de deslocamento. Este trabalho apresenta um
sistema composto por software e hardware que centraliza os controles de eletrodomésticos em um
dispositivo móvel, pelo qual se pode controlar e automatizar o funcionamento dos eletrodomésticos por
características como tempo ou dados obtidos de diversos sensores, tornando mais cômoda a utilização
destes, bem como provendo acessibilidade àqueles que dela necessitam. Tal sistema foi desenvolvido
utilizando as linguagens Java e C++, um celular como dispositivo móvel, um dispositivo Arduino como
unidade controladora e de processamento, além do padrão de comunicação sem fio Bluetooth usado na
troca de dados e comandos entre o dispositivo móvel e o Arduino.
PALAVRAS-CHAVE: acessibilidade; Arduino; Bluetooth; sistema embarcado.
INTRODUÇÃO
A presença de eletrodomésticos numa residência é algo tão comum que chega a ser
impensável morar numa casa que não disponha de alguns destes equipamentos. Não só para a
comodidade, muitos destes equipamentos são indispensáveis para a vida moderna. Por exemplo, a
geladeira mantém os alimentos conservados por mais tempo, permitindo o estoque seguro de itens de
alimentação.
Não só no uso cotidiano, os equipamentos elétricos e eletrônicos também estão presentes
em diversos setores. Na indústria, grande parte dos trabalhos pesados, que necessitem de extrema
precisão ou considerados perigosos para o homem é executada por máquinas controladas por
computadores; nos hospitais, equipamentos de uma Unidade de Tratamento Intensivo monitoram
automaticamente o paciente. Além desses exemplos, tais equipamentos também são utilizados em
sistemas de segurança, de telecomunicações, de entretenimento, dentre várias outras áreas. No entanto,
é nas residências em que há a maior diversidade de equipamentos elétricos e eletrônicos para os mais
diversos fins. Em uma sala de estar, por exemplo, pode-se ter televisão, aparelho de DVD, receptor de
TV e condicionador de ar; numa típica cozinha encontra-se geladeira, micro-ondas, cafeteira,
batedeiras, dentre outros equipamentos, além da iluminação controlada por interruptores.
A grande maioria desses equipamentos possui controles em seu corpo para configuração e
para facilitar a sua utilização. Mais recentemente, com as inovações tecnológicas
1 – Discente do curso de Ciência da Computação da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus Central,
UERN. E-mail: davialvesmagalhaes@hotmail.com.
2 – Discente do curso de Mestrado em Computação – UERN/UFERSA . E-mail: marlos.maur@gmail.com.
3 – Docente do curso de Ciência da Computação da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus Central,
UERN. E-mail: pedrofernandes@uern.br.
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e o barateamento de diversas tecnologias de comunicação, a indústria tem investido em formas de
controlar remotamente seus produtos visando à comodidade de quem os utiliza. Diante disto, a
quantidade de controles remotos se multiplica nos ambientes, descentralizando e tornando confusa a
forma de utilizá-los.
Outro problema observado diz respeito à acessibilidade. Para os equipamentos que não
possuem controles remotos, muitas vezes os controles no corpo do equipamento não estão facilmente
acessíveis, o que torna virtualmente impossível para pessoas com deficiências físicas ou dificuldades de
locomoção poder utilizá-los, o que também acontece para os equipamentos controlados remotamente
quando o controle remoto está ausente.
Diante do que foi exposto, este trabalho tem por objetivo apresentar uma solução para a
descentralização de controles, que é um sistema composto por partes de hardware e software
unificando os controles dos dispositivos elétricos em um dispositivo móvel, que será também capaz de
controlar remotamente dispositivos que originalmente não possuem controle remoto, provendo, assim,
acessibilidade. Além disto, este sistema também tem a capacidade de controlar os dispositivos a ele
conectados de forma automática, de acordo com dados obtidos de sensores ou de dados temporais
definidos pelo usuário.
MATERIAL E MÉTODOS
Dentre as diversas plataformas embarcadas disponíveis no mercado, a escolhida para ser
usada neste trabalho foi a Arduino. Criada por Massimo Banzi para fins educacionais, a plataforma
embarcada Arduino é voltada para o desenvolvimento de projetos eletrônicos de baixo custo para fins
diversos, sendo usada em projetos de pesquisa agropecuária, monitoramento remoto, domótica e artes
cênicas e musicais. Tal plataforma consiste de uma placa de circuito impresso, contendo um
microcontrolador, que é onde reside o programa responsável por controlar os dispositivos conectados à
plataforma, e portas digitais e analógicas para conexão de dispositivos e sensores, e que pode ser
expandida pela instalação de placas adicionais, chamadas Shields, para dar novas funcionalidades ao
Arduino. Alguns exemplos de Shields são o Ethernet shield, que provê acesso à rede local e internet
através de uma porta Ethernet, e o SHT15, que é um sensor de humidade e temperatura. Além disto,
uma placa Arduino pode ser adquirida a um custo muito baixo, bem como suas placas adicionais.
A plataforma também é composta por bibliotecas de software responsáveis pelo envio,
recebimento e tratamento dos dados, baseadas na linguagem C++ e escritas numa IDE (Integrated
Development Environment) própria, a Arduino IDE, que compila o código-fonte e envia o códigoobjeto para ser armazenado e processado no Arduino.

Figura 1: Arduino BT. 1: módulo Bluetooth. 2: Portas digitais. 3: Portas analógicas.
[Digite texto]
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Outra característica interessante da plataforma Arduino é que há vários modelos disponíveis,
cada um com características que os tornam desejáveis para determinadas aplicações, como quantidade
maior ou menor de portas digitais e analógicas, tamanhos diferentes de placas integradas, quantidades
diferentes de memória e poder de processamento, dentre outras características. O modelo utilizado
neste trabalho foi o Arduino BT, que possui um módulo Bluetooth integrado à sua placa. Na tabela 1
estão detalhados alguns dos modelos de Arduino.
Tabela 1: Alguns modelos de Arduino.
Modelo
Frequência
Voltagem
de clock do
processador
Arduino BT
16 MHz
5V

Arduino Uno
Arduino Mega
Arduino LilyPad

16 MHz
16 MHz
8 MHz

5V
5V
2.7 – 5 V

Memória Portas Portas
Outras
flash
digitais analógicas conexões
32 kB

14

6

32 kB
128 kB
16 kB

14
54
16

6
16
6

BlueGiga
WT11
Bluetooth
-

O funcionamento do Arduino é bastante simples e permite a prototipagem rápida de
sistemas complexos. A sua API (Application Programming Interface) interna possui bibliotecas escritas
em C++ com as funções necessárias para o tratamento e envio dos dados, funções específicas para
dados temporais e para controle das portas digitais. Cada código-fonte para Arduino tem duas funções
principais, que são a setup() e loop() (veja a Figura 2). A primeira é o lugar onde se especifica as
condições iniciais para a execução do programa, como a inicialização de variáveis, especificações de
quais digitais portas serão usadas e como serão usadas, configurações do Bluetooth, dentre outras
opções. A segunda função, como o nome sugere, é um loop e todo o código da função é repetido
enquanto o Arduino está ligado.

Figura 2: código que faz piscar um LED (Light Emissor Diode) conectado à porta digital 13 do
Arduino.
[Digite texto]
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Para o dispositivo de controle remoto quaisquer aparelhos celulares comuns podem ser
usados, desde que disponham de suporte à J2ME (Java Plataform, Micro Edition) e à tecnologia de rede
sem fio Bluetooth. A J2ME é uma plataforma que possibilita o desenvolvimento e a execução de
softwares para dispositivos embarcados, estando presente em celulares, PDAs, controles remotos,
geladeiras, dentre outros. A tecnologia J2ME foi escolhida devido a sua presença nos mais diversos
aparelhos móveis, tanto nos mais modernos como nos mais simples. A tecnologia Bluetooth é um
padrão de rede sem fio largamente difundida, estando presente em notebooks, celulares e PDAs, dentre
outros dispositivos. Esta tecnologia de comunicação também está presente no modelo de Arduino
escolhido neste trabalho, o Arduino BT. O aparelho celular utilizado neste trabalho foi o Nokia 5800
XpressMusic, que possui suporte tanto a J2ME quanto a Bluetooth.
Como as portas digitais do Arduino não têm a capacidade energética para alimentar
eletrodomésticos, foi usado como dispositivo auxiliar um relé, que funciona como uma chave, sendo
ligado de acordo com a corrente elétrica que é aplicada em sua bobina, criando um campo magnético
que atrai a alavanca de seus contatos, fechando o circuito e conduzindo eletricidade. Desse modo, o
relé foi usado como interruptor em conjunto com o Arduino, ligando ou desligando os aparelhos de
acordo com o estado da porta em que foi conectado. As portas analógicas do Arduino são usadas para a
leitura de sensores, que, por sua natureza analógica, enviam sinais analógicos para a placa. A leitura é
feita verificando a tensão presente na porta, que no nível de software varia em valores inteiros de 0 a
1023. Assim é possível estabelecer valores limites para a atuação do Arduino. Por exemplo, caso a
luminosidade esteja abaixo de 450 unidades, ligue uma lâmpada ativando a porta onde o relé da
lâmpada está conectado.
Dois softwares foram escritos neste sistema. O primeiro é o que reside no Arduino, que é
responsável por controlar os equipamentos de acordo com tempos determinados ou de acordo com
sensores. Também são suas funções o monitoramento dos sensores e responder e interagir com as
solicitações feitas pelo dispositivo móvel. O segundo software reside no aparelho móvel que será usado
como controlador remoto, e é responsável por obter informações sobre o estado do sistema, dos
sensores e dos atuadores a ele conectados, representando essas informações para o usuário, bem como
trocar mensagens com o Arduino com novas configurações ou comandos para serem executados.
A orquestração dessas mensagens segue o modelo computacional Cliente-Servidor, em que
requisições são enviadas ao Servidor (Arduino) a partir do Cliente (dispositivo móvel). As mensagens
seguem a estrutura nome da função + @ + argumentos. O caractere @ é usado como delimitador de
mensagens para facilitar a identificação das funções e dos argumentos dados. A estrutura e sintaxe das
mensagens enviadas pelo dispositivo móvel e as respectivas respostas dadas pelo Arduino foram
predefinidas por uma API descrita na tabela 3.
Tabela 3: mensagens trocadas entre o Arduino e o dispositivo móvel.
Mensagem
Argumentos da
Descrição
Mensagem
de envio
mensagem de
de retorno
envio
getTime@
Solicita a hora do
h:m:s@
sistema do Arduino.
setTime@
h: hora; m: minuto;
Atualiza a hora do
h:m:s@
s: segundo.
sistema do Arduino.
addCompone
npc: número da
Adiciona um
nt@npc:tc@
porta do
componente ao
[Digite texto]
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mensagem de retorno
h: hora; m: minuto; s:
segundo.
-
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componente; tc:
tipo do componente
removeComp
npc: número da
onent@npc
porta do
@
componente
removeAllCo
mponents@

listCompone
nts@

-

setInfoComp
onent@tc:
npc:da:npa:vl
s@

getInfoComp
onent@npc
@

tc: tipo do
componente; npc:
número da porta;
da: duração de
atuação; npa:
número da porta do
atuador; vls: valor
limite do sensor
tc: tipo do
componente; npc:
número da porta;
da: duração de
atuação; ea: estado
do atuador; ha:
hora de
acionamento.
npc: número da
porta do
componente.

getInfoComp
onent@npc
@

npc: número da
porta do
componente.

setInfoComp
onent@tc:
npc:da:ea:ha
@
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sistema
Remove um
componente do
sistema
Remove todos os
componentes
adicionados ao
sistema
Solicita a lista dos
tc:npc@tc:
componentes
npc@tc...
conectados ao sistema
Atualiza informações
sobre componentes
sensores e suas
funções no sistema.
Pode variar de acordo
com o tipo de
componente
modificado.
Atualiza informações
sobre componentes
atuadores e suas
funções no sistema.
Pode variar de acordo
com o tipo de
componente
modificado.
Solicita informações tc:npc:npa:v
sobre um componente.
ls:
A mensagem
da:vle@
retornada depende do
tipo do componente.

Solicita informações
sobre um componente.
A mensagem
retornada depende do
tipo do componente.

[Digite texto]
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tc:npc:npa
:ha:da
:ea@

-

-

tc: tipo do componente;
npc: número da porta
do componente
-

-

tc: tipo do componente;
npc: número da porta;
npa: número da porta
do atuador; vls: valor
limite do sensor; da:
duração de atuação; vle:
valor momentâneo do
sensor.
tc: tipo do componente;
npc: número da porta;
npa: número da porta
do atuador; hora de
acionamento; duração
de atuação; estado do
atuador.
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Com o uso das mensagens, o usuário pode criar vínculos entre os sensores e os atuadores de
forma flexível, permitindo a criação de diversas situações de acordo com a conveniência. O usuário
pode, por exemplo, programar sua cafeteira para preparar o café pouco antes do seu horário de acordar,
ou configurar um ventilador pra ligar caso a temperatura do ambiente ultrapasse um limite, que é
medido por um sensor de temperatura, dentre outras aplicações. O modelo conceitual do sistema
proposto é descrito na Figura 3, mostrando a interação entre as diferentes partes que o compõem.

Figura 3: modelo conceitual do sistema proposto.
Como estudo de caso duas situações foram simuladas. Na primeira foi simulado o controle
remoto e automatizado de uma cafeteira. Para isto, a cafeteira foi ligada ao relé e o fio de ativação do
relé atuador à porta digital 9 do Arduino. Por meio do dispositivo móvel foi configurado o tempo em
que a cafeteira deveria ser ligada e o tempo em que deveria permanecer em funcionamento, como se
pode ver na Figura 4. As configurações são enviadas para o Arduino, que na hora configurada liga a
cafeteira (Figura 5), deixando-a funcionar de acordo com o tempo determinado. Como é possível
visualizar nas Figuras 4 e 5, é possível ligar ou desligar a qualquer instante a cafeteira, independente da
programação do tempo.

Figura 4: Cafeteira controlada remotamente pelo dispositivo móvel através do Arduino. Ao lado uma
captura de tela do dispositivo móvel com dados sobre o atuador (cafeteira).
[Digite texto]
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Figura 5: Cafeteira ligada automaticamente de acordo com o horário programado no Arduino.
Na segunda situação foi simulado um sistema de alarme simples. Para tanto, foram usadas
uma sirene e um sensor de presença, ambos retirados de um sistema de segurança convencional. Com a
sirene ligada ao relé, o fio de ativação do relé foi conectado à porta digital 9 do Arduino e o sensor de
presença foi conectado à porta analógica 1. Por meio do dispositivo móvel foi criado um vínculo entre
o sensor de presença e o atuador, neste caso a sirene, de modo que caso os valores observados no
sensor ultrapassem um limite determinado pelo usuário, o atuador seria ativado, soando o alarme. Na
Figura 6 temos a apresentação dessa simulação.

Figura 6: simulação de um sistema de alarmes.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Conforme exposto, o sistema proposto oferece comodidade ao centralizar os comandos
básicos de quaisquer dispositivos em um celular, tornando menos trabalhosa a tarefa de ativar ou
desativar tais dispositivos. Além disto, o sistema proposto também contempla a acessibilidade uma vez
que torna possível controlar eletrodomésticos à distância, até mesmo aqueles que originalmente não
possuem um controle remoto, o que é desejável em casos onde o usuário possui algum tipo de
deficiência física ou motora. Outros fatores interessantes são que o sistema proposto possui um custo
muito baixo de implementação e de manutenção, e a complexidade de implantação é pequena. Apesar
da simplicidade da implementação do sistema, o controle completo dos dispositivos a ele conectados
fica restrito às características de fabricação dos próprios dispositivos. Por exemplo, no estudo de caso
foi possível programar uma cafeteira para ligar em um determinado horário e preparar o café, mas
comandos mais específicos não são oferecidos. Controlar o termostato de uma geladeira, por exemplo,
[Digite texto]
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exigiria componentes mecânicos complexos que provavelmente não seriam adequados ao uso
cotidiano. Para tal é necessário haver uma integração tecnológica, de modo que seja possível controlar
características específicas do estado dos eletrodomésticos através de outros modos que não o mecânico.
Outro ponto a destacar é que é possível expandir o alcance dos controles do sistema, uma
vez que toda a comunicação com o controle centralizador é feita utilizando Bluetooth e toda a troca de
mensagens e configuração do sistema é feito utilizando a API desenvolvida durante este trabalho. Deste
modo não fica restrito aos celulares o papel de controle, podendo a tarefa ficar a cargo de qualquer
outro dispositivo com o padrão Bluetooth de comunicação que use os métodos da API desenvolvida
corretamente.
CONCLUSÃO
Diante do que foi exposto, conclui-se que o sistema proposto atingiu os objetivos de
oferecer comodidade no uso de eletrodomésticos, bem como oferecer acessibilidade no uso desses
equipamentos por oferecer a possibilidade de controla-los remotamente e automatizar o seu uso de
forma bastante flexível.
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TRATAMENTO DE EFLUENTES ORGÂNICOS ORIUNDOS DA
CARCINICULTURA ULTILIZANDO ÂNODOS DIMENSIONALMENTE
ESTÁVEIS (ADE)
Ruilianne Patricia Aquino dos Santos1; Janete Jane Fernandes Alves2; Francisco Leonardo Gomes de Menezes3e
Suely Souza Leal de Castro4

RESUMO: O objetivo dessa pesquisa foi estudar a degradação eletroquímica de
compostos orgânicos dos efluentes da carcinicultura, utilizando ânodos
dimensionalmente estáveis (ADE’S), como alternativa para minimizar os impactos
ambientais gerados por essa atividade. Inicialmente, realizou-se um levantamento da
área de estudo escolhida, FAZENDA ISMAR AQUICULTURA LTDA, no município
de Mossoró/RN. As amostras representativas do efluente foram coletadas no período da
despesca dos camarões, nos pontos de captação d’água e viveiro7. Realizou-se a
caracterização físico-química e biológica do efluente, assim como um estudo sobre a
degradação eletroquímica dos compostos orgânicos presentes nessas águas de viveiro,
utilizando materiais eletrocatalíticos. Também foram estudadas as análises da
viabilidade econômica no laboratório do tratamento eletroquímico, através do
acompanhamento dos resultados das DQO’s, utilizando ADE’S.
PALAVRAS-CHAVE: Efluentes de carcinicultura; Ânodos dimensionalmente
estáveis; Processos oxidativos avançados.
INTRODUÇÃO:
O homem, ao longo da história e com o desenvolvimento tecnológico, passou
conhecer e manipular os recursos naturais, de modo a transformá-los de acordo com
seus interesses sociais e econômicos, resultando em sua degradação.
Neste sentido, o Brasil é um país privilegiado por grande parte das reservas de
água doce do mundo (11,6%). Ainda assim, há forte tendência ao racionamento desse
recurso em virtude da má distribuição e dificuldade no acesso, além da precariedade do
saneamento e da contaminação, na maioria das vezes, proveniente de atividades
agropecuárias e do descarte de efluentes domésticos e industriais (TUNDISI, 2003).
A carcinicultura chama atenção por utilizar, com expressividade, os recursos
naturais nos ambientes costeiros e estuarinos.
No Brasil essa atividade iniciou na década de 70 e o Rio Grande do Norte foi
seu berço, devido incentivo do governo estadual na busca da substituição da atividade
salineira que se encontrava com dificuldades econômicas. (SEBRAI/ESPM, 2008).
Uma alternativa bastante promissora para o tratamento de várias matrizes
ambientais tem sido os Processos Oxidativos Avançados (POA’s) (NOGUEIRA e
JARDIM, 1998).
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A eletroquímica surge como uma técnica promissora por ser limpa e rápida,
promovendo a destruição ou remoção de poluentes. Isto se deve ao uso do elétron como
reagente, a facilidade na automação e operação, a utilização de catalisador na forma de
revestimento de eletrodos metálicos e a formação de espécies reativas na superfície do
eletrodo (DE ANGELIS, 1998).
Os ADE’s têm algumas vantagens que leva a sociedade científica a estudar a sua
atividade eletrocatalítica na oxidação de compostos orgânicos tendendo à aplicação no
tratamento de efluentes, tais como: estabilidade dimensional, permitindo um desenho
mais favorável de célula industrial; maior durabilidade; facilidade de perfuração,
resultando numa forma física a qual favoreça a liberação do gás produzido; mais leve e
maior versatilidade de fabricação, conforme exigência do desenho da célula; maior área
eletroquimicamente ativa e menor custo de manutenção e consumo de energia.
Perante os resultados positivos obtidos destes processos a caracterização físicoquímica e biológica do efluente, assim como um estudo sobre a degradação
eletroquímica dos compostos ricos em matéria orgânica presentes nessas águas de
viveiro, foi realizado um estudo afim de minimizar os impactos ambientais que essa
água possa vir a causar utilizando materiais eletrocatalíticos e análises da viabilidade
econômica no laboratório do tratamento eletroquímico.
MATERIAL E MÉTODOS:
Para as análises físico-químicas foram utilizados um Espectrofotômetro de UVVisível com fibra ótica, modelo Cary 50 Conc, da marca Varian.
Para a determinação da Demanda Química de Oxigênio (DQO) um
espectrofotômetro HANNA HI 83.099 após a digestão das amostras em um HANNA
termo-reactor. Foram realizadas in situ análise de oxigênio Dissolvido (OD),
temperatura, pH e condutividade com um Medidor Multiparamétrico, modelo 5 Star, da
marca Orion. As eletrólises foram realizadas em uma cela eletroquímica de
compartimento único de 300 mL e efetuadas sob agitação, com um agitador magnético.
Para aplicação de corrente foi utilizado uma fonte de alimentação da marca
MINIPA, modelo MLP-3305 e para obter e controlar a temperatura utilizou-se um
banho termostático e um termômetro de bulbo.
As eletrólises foram realizadas utilizando-se três eletrodos, um Ânodo
Dimensionalmente Estável (Ti/Ru0,34Ti0,66O2) e como cátodo para os estudos foi
utilizado 2 eletrodos de Aço 316, com área de aproximadamente 20 cm-2 cada.
RESULTADOS E DISCUSSÃO:
Com o desenvolvimento desse projeto, foi possível obter a caracterização física,
química e biológica dos afluentes e efluentes da carcinicultura.
A caracterização físico-química e biológica da água na aquicultura é importante
para o desenvolvimento da atividade, visto manter os padrões de qualidade da água,
segundo a literatura especializada. De forma a evitar o acúmulo de compostos que
venham causar danos a vida aquática. Na carcinicultura a qualidade da água é
importante para cultivo, bem como para o descarte de seus efluentes, visto estes serem
apontados como causa de desequilíbrios ambientais (HERBECK et al 2012,
BRUGGER, 2003).O processo Eletrólise com Ânodo Dimensionalmente Estável
(Ti/Ru0,34Ti0,66O2) foi acompanhado pela redução da DQO e os resultados mostraram
que a redução foi considerável na primeira hora de eletrólise, mantendo-se praticamente
constante posteriormente. Durante a eliminação da matéria orgânica, o tempo mostrou-
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se independente da densidade de corrente. Teoricamente em uma maior densidade de
corrente teríamos uma oxidação mais significativa, visto a existência de um maior fluxo
de elétrons, no entanto para a eletrólise da água da carcinicultura com esse material
eletrocatalítico, após quatro horas de eletrólise o comportamento foi semelhante ao de
menor densidade de corrente. Os ADE's são eletrodos ativos, neste ocorrem uma
oxidação seletiva por parte dos óxidos superiores gerados MOx(•OH) → MO(x+1) + H+
+ e- que por sua vez em maiores densidades de corrente são gerados em maior número,
contribuindo mais para oxidação da matéria orgânica, no entanto, eles podem interferir
na oxidação da matéria orgânica porque também são responsáveis pelo desprendimento
de oxigênio : MO(x+1) → MOx + ½ O2 (COMNNILLIS 1994, MOOK et al 2012).

Figura 1- Concentração da DQO durante quatro horas de eletrólise em diferentes
densidades de corrente à 25°C com ADE (Ti/Ru0,34Ti0,66O2).

Diante do comportamento semelhante nas três densidades de corrente em estudo
(Figura 1) e na busca de um menor custo energético, realizou-se um estudo da
influência da temperatura na mineralização da matéria orgânica a 20 mA cm-2,
utilizando uma temperatura de 40 °C (Figura 2). A 25 °C ocorreu uma maior redução
da DQO, o que pode ser justificado pelo fato da temperatura maior favorecer a reação
de desprendimento de oxigênio e de cloro, desfavorecendo a oxidação da matéria
orgânica. Porém, a diferença de redução foi pequena, provavelmente devido à formação
de espécies de cloro que contribuem para ocorrência da oxidação indireta da matéria
orgânica (MARTÍNEZ-HUITLE et al 2009). Para ambas as temperaturas a oxidação da
matéria orgânica foi mais significativa na primeira hora de eletrólise.
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Figura 2. - Influência da temperatura na concentração da DQO com o ADE
(Ti/Ru0,34Ti0,66O2).

Durante as eletrólises foi monitorado o pH da solução, e quando a densidade de
corrente utilizada foi de 20 mA cm-2 à 25°C, houve uma redução significativa do pH de
levemente básico para ácido, em torno de 2, na primeira hora de eletrólise
permanecendo ácido após as quatro horas do estudo (Figura 3).
O pH é um parâmetro importante quando se trabalha em meio de elevada
concentração de cloreto devido às diferentes espécies de cloro que podem ser
eletrogeradas (MARTÍNEZ-HUITLE, 2009). Em altas concentrações de NaCl e baixos
valores de pH há o predomínio de espécies de Cl2 e HClO, os quais têm alto potencial
oxidante. Como a água da carcinicultura tem uma salinidade alta, essas especies em
solução podem ter contribuído para o aumento da oxidação da matéria orgânica, visto
que, na primeira hora de eletrólise, na densidade de corrente de 20 mA cm-2 e a 25 °C
ocorreu uma grande redução da DQO e durante as quatro horas teve comportamento
semelhante aos estudos de maior densidade de corrente (Figura 1).
Para os valores de pH durante as eletrólises nas densidades de 40 e 60 mA cm-2 à
25°C e 20 mA cm-2 à 40°C, as variações foram pequenas (Figura 3).

Figura 3 - Variação do pH com o tempo em diferentes densidades de corrente e
temperaturas com ADE(Ti/Ru0,34Ti0,66O2).

Quando a porcentagem de degradação da matéria orgânica foi verificada,
observou-se que após 1 hora de eletrólise a 20, 40 e 60 mA cm-2 à 25°C a remoção da
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DQO foi de 88,3%, 93,3% e 84,4% e após as quatro horas de eletrólise 92,6%, 98,7% e
91,7% respectivamente para o ADE (Figura 4). Para este material eletrocatalítico a
menor densidade de corrente se torna mais viável visto seu comportamento frente à
água da carcinicultura se considerarmos seu custo energético e a oxidação da matéria
orgânica.

Figura 4 – Remoção da DQO durante quatro horas de eletrólise em diferentes
densidades de corrente à 25°C com ADE(Ti/Ru0,34Ti0,66O2).

A porcentagem de degradação da matéria orgânica também foi verificada, na
eletrólise a 20 mA/cm2 à 40°C e a remoção da DQO em uma hora de eletrólise foi de
56% e após 3 horas foi de 73%, menor que a a realizada na mesma densidade de
corrente à 25°C no mesmo período (Figura 5).

Figura 5 - Remoção da DQO durante três horas de eletrólise à densidades de corrente
de 20 mA cm-2 à 40 e 25°C com ADE(Ti/Ru0,34Ti0,66O2).

Com relação ao consumo energético por unidade de volume na primeira hora
de eletrólise e nas densidades de correntes de 20, 40 e 60 mA cm-2 à 25 ºC, foram de 6,0
kWhm-3, 16,13 kWhm-3 e 27,3 kWhm-3, o que equivale a um custo de R$ 1,74 R$ m-3,
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4,68 R$ m-3, e 7,92 R$ m-3, respectivamente e após quatro horas o consumo foi 24
kWhm-3, 64,53 kWhm-3 e 109,20 kWhm-3 o que equivale a um custo de 6,96 R$ m-3,
18,71 R$ m-3, 31,67 R$ m-3 respectivamente.
Quanto ao consumo energético da eletrólise realizada na densidade de corrente
de 20 mA cm-2 e a 40°C, mostrou-se semelhante ao obtido na mesma densidade à
temperatura de 25°C. Quando o ADE é utilizado. Para esse estudo foi considerado o
valor de 0,29 R$ um kWhm-3 (Figura 6).
A densidade de corrente de 20 mA cm-2 a 25°C apresentou um menor custo por
unidade de volume durante as quatro horas de eletrólises, sendo que o custo dobra a
cada hora e a oxidação da matéria orgânica não. Assim torna-se viável energeticamente
o estudo de uma hora com custo de 1,74 R$ m-3 e uma porcentagem de remoção de 80%
da DQO ou no máximo um estudo de duas horas de com um custo de 3,48 R$ m-3 e uma
remoção de 89%. Posteriormente há um estudo da eficiência de corrente e custo por
unidade (kg) na busca por melhores condições e materiais eletrocatalíticos na oxidação
da matéria orgânica presente na carcinicultura, onde este item ficará mais claro.

Figura 6 - Custo em quatro horas de eletrólise em diferentes densidades de corrente e
temperatura com o ADE(Ti/Ru0,34Ti0,66O2).

CONCLUSÃO:
As concentrações de DQO, cloreto e salinidade e condutividade apresentaram
valores bastante expressivos. No estudo realizado, verificou-se que o material
eletrocatalítico, ADE(Ti/Ru0,34Ti0,66O2) a uma densidade de corrente de 20 mA cm-2 e
à 25 °C se sobressai por apresentar menores custos e melhores eficiências de corrente
no período de maior degradação da matéria orgânica. Para trabalhos futuros, é
importante o estudo de mais variáveis para estes eletrodos bem como uma correlação
com outros materiais eletrocatalíticos para otimização do tratamento, visto que a técnica
é economicamente viável para a degradação da matéria orgânica em águas da
carcinicultura, bem como o estudo se há a formação de compostos tóxicos derivados do
cloro, as cloroaminas, por esta apresentar alta concentração de cloreto.
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UM ESTUDO SOBRE A GPU COMPUTING PARA APLICAÇÕES EM SISTEMAS
MAGNÉTICOS NANOESTRUTURADOS
Serafim do Nascimento Júnior; Ana Lúcia Dantas
RESUMO: O objetivo da pesquisa foi estudar a tecnologia CUDA, uma arquitetura de
programação paralela de alto desempenho presente nas unidades de processamento gráfico (GPUs)
da NVIDIA, com o intuito de futuramente aproveitar o poder computacional das GPUs, por meio de
sua extensão da linguagem C e/ou FORTRAN, para simulação de sistemas físicos de ordem de
grandeza bem pequena, especificamente, a nível nanométrico. Isso é possível porque hoje essas
GPUs são unidades de processamento de propósito geral, possibilitando a execução de aplicações
não-gráficas, como simulações científicas. No início do projeto, após a participação em um minicurso na UFPB que retratava a GPU Computing, foi realizado um levantamento bibliográfico a
respeito dessa tecnologia para que pudéssemos estudar as técnicas de programação em GPU
utilizando a arquitetura CUDA e sua extensão da linguagem C, além dos requisitos de hardware e
os softwares necessários para esse tipo de programação. Os materiais coletados para o estudo foram
livros, artigos científicos e técnicos, dissertações de mestrado, as ferramentas computacionais
requeridas para esse tipo de programação, entre outros e a forma de coleta dos mesmos ocorreu por
meio de sites e da biblioteca da universidade. Com o estudo realizado nos foi concluído que se a
GPU Computing reduz significativamente o tempo de processamento dos algoritmos no que se
refere a CPU, logo se faz necessário dominar essas técnicas para usá-las na simulação
computacional de sistemas físicos de ordem de grandeza de baixa escala métrica.
PALAVRAS-CHAVE: CUDA; Computação Científica; Computação Paralela e de Alto
Desempenho; Física Computacional; GPU Computing.
INTRODUÇÃO
A computação de propósito geral sobre as unidades de processamento gráfico, mais
conhecida como GPU Computing, está ganhando cada vez mais espaço na área acadêmica, em
virtude do alto poder computacional propiciado nesse tipo de programação. A necessidade de
diminuir o tempo computacional, componente importante na simulação de algoritmos de sistemas
físicos de ordem de grandeza muito pequena e em outros tipos de simulação científica, está fazendo
com que os cientistas procurem por novas técnicas computacionais que possibilitem otimizar o
tempo de execução de seus programas de maneira eficaz , permitindo a visualização mais rápida dos
resultados e proporcionando agilidade na verificação da corretude dos dados gerados nas
simulações, assim como avanços mais rápidos nas pesquisas, além de outros benefícios.
Foi pensando nisso, que entre o final de 2006 e início de 2007, a NVIDIA lançou no
mercado a tecnologia CUDA, uma arquitetura para as suas unidades de processamento gráfico que é
unificada para calcular dados numéricos, apresentando duas interfaces de programação mutuamente
exclusivas: C for CUDA e CUDA Driver API, respectivamente, alto e baixo nível. Foram criadas
para facilitar o aprendizado desse tipo de programação, graças à baixa curva de aprendizado,
principalmente na primeira interface.
Outras interfaces de programação já estão sendo suportadas pelas GPUs NVIDIA, tais
como: FORTRAN, C++, OpenCL, DirectX Compute e Java, porém muitas delas ainda estão em
fase de desenvolvimento.
A Compute Unified Device Architecture – CUDA é uma arquitetura de programação
paralela de propósito geral que, como o nome informa e já foi um pouco explicitado, está associada
à unidade de processamento gráfico que, apesar de ter sido desenvolvida com o objetivo de atingir a
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renderização gráfica, hoje também é utilizada para o processamento paralelo de alto desempenho de
algoritmos numéricos, permitindo a execução dos mesmos pelo seu processador gráfico que tem
uma potência inúmeras vezes maior do que a unidade central de processamento.
De maneira mais geral, Ikeda (2011, p. 29) dá um conceito mais formal para esse tipo
de arquitetura:
Acrônimo para Compute Unified Device Architecture, o CUDA é um modelo de
programação paralela para uso geral de GPUs, criado pela NVIDIA em 2007 e inicialmente
disponível na série GeForce 8. Foi um avanço da empresa no GPGPU e na computação de
alto desempenho, com o benefício da maior facilidade de uso.

A Computação sobre a GPU está auxiliando em inúmeras áreas da Ciência por meio da
tecnologia CUDA, uma arquitetura que torna fácil o uso da Computação Paralela, permitindo assim
a execução de algoritmos com maior velocidade temporal. Algumas das áreas que mais trabalham
com GPU Computing atualmente são: Ciência Ambiental, Medicina (em Imagens Médicas),
Simulação de Dinâmicas de Fluídos e Física Computacional.
Consoante Sanders e Kandrot (2010, p. 10) em relação à Ciência Ambiental,
O crescente interesse no que se referem às mudanças climáticas, os altos preços de
combustíveis e o aumento elevado na poluição do planeta, tanto no ar quanto nas águas,
colocaram em pauta os danos colaterais que os avanços da indústria proporcionaram. Os
agentes de limpeza e detergentes continuam sendo um dos produtos de consumo
potencialmente prejudiciais em uso regular. Como resultado, muitos cientistas tem começado
a explorar métodos para a redução do impacto ambiental assim como de detergentes sem a
redução de sua eficácia. [...] A introdução de simulações de computador não serve apenas
para acelerar uma abordagem de laboratório tradicional, mas estende-se a amplitude de teste
para numerosas variantes das condições ambientes, muito mais do que poderiam ser
praticamente testadas no passado.

Na área de Imagens Médicas, o uso se dá em simulações de imagens tridimensionais em
técnicas de Ultrassonografia, que são mais requeridas pelos Médicos pelo fato de serem mais
seguras para os indivíduos do que os Raios-X. Antes o limite computacional, principalmente em
relação ao tempo de execução dos algoritmos que realizam essas simulações, inviabilizava a criação
dessas imagens, porém com o surgimento da arquitetura CUDA associado ao poder computacional
das GPUs e a possibilidade de computar paralelamente os algoritmos de maneira mais fácil, hoje é
possível obter as imagens rapidamente.
Com a GPU Computing, a pesquisa em Simulações de Dinâmicas de Fluídos está se
beneficiando, pois conforme Sanders e Kandrot (2010, p. 9),
Tempos atrás o projeto de rotores e lâminas altamente eficientes estava deixado de lado, pela
dificuldade na modelação eficiente - por meio de formulações simples - dos movimentos
complexos do ar e de fluídos em volta desses dispositivos, pois a precisão computacional
para a realização dessas simulações era e ainda são muito caras computacionalmente, por isso
antes, somente os melhores supercomputadores do mundo poderiam oferecer os recursos
computacionais necessários para que as simulações nesses sistemas se tornassem as mais
realísticas possíveis.

Sendo assim, a Computação em GPUs está levantando as pesquisas em dinâmicas de
fluídos, pois com esse novo modo de programação é possível ter um supercomputador em casa e
assim tornar mais rápido o desenvolvimento e a execução dessas aplicações científicas.
Em Física Computacional, nossa área de pesquisa e estudos, a GPU Computing
auxiliará no aumento do processamento dos algoritmos numéricos que estamos trabalhando, em
busca de melhor desempenho temporal na execução dos mesmos, pois os recursos computacionais
que dispomos para executar nossos programas, mesmo sendo excelentes CPUs, demoram bastante
tempo para retornar os resultados, tornando as pesquisas mais lentas.
Se referindo a Ciência Ambiental, mas que também está valendo para todas as áreas que
necessitam da GPU Computing, Sanders e Kandrot (2010, p.11) citam que “desde que a CUDA da
NVIDIA tem reduzido o tempo de execução de simulações completas de várias semanas para
poucas horas, os anos a vir devem oferecer um aumento dramático em produtos que tenham eficácia
aumentada e impacto ambiental reduzido.”
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David B. Kirk, autor de um dos livros mais influentes do mundo em Computação
Paralela, nesse ano abriu o primeiro dia da Conferência Internacional de Computação, em Curitiba,
que foi promovida pela mesma empresa que integra o 32° Congresso da Sociedade Brasileira de
Computação – CSBC. Nesse evento ele ressaltou que
A computação em GPU irá revolucionar a Ciência, pois mesmo uma CPU com vários cores,
capaz de fazer inúmeras funções, não consegue processar grandes quantidades de dados de
forma rápida. A GPU tem outra arquitetura e possui centenas de cores para auxiliar no
processamento
de
uma
quantidade
grande
de
informação
(Em:
<www.nvidia.com.br/object/prbr_072411.html >. Acesso em: 23 de agosto de 2012).

Como podemos ver, a Computação sobre as unidades de processamento gráfico motiva
inúmeras áreas que requerem alto processamento em algoritmos que demandam uma grande
quantidade de informações, pois ela provê a obtenção rápida dos resultados em suas simulações e
com isso a finalização dos trabalhos de pesquisa se torna mais rápida.
A procura por essa tecnologia se dá por esse motivo, pois com a otimização do tempo
de processamento dos algoritmos executados na GPU, o desejo das áreas que requerem a execução
rápida de algoritmos é satisfeito. Com tudo, o estudo da programação sobre as GPUs NVIDIA
utilizando a arquitetura CUDA e sua interface de programação C/FORTRAN for CUDA para
auxiliar nesse tipo de computação é necessária para reduzir o tempo de processamento dos
algoritmos utilizados em nosso projeto, sendo por esse motivo que o estudo sobre a GPU
Computing foi realizado.
MATERIAL E MÉTODOS
No início do projeto, após a participação em um mini-curso relacionado à GPU
Computing que foi ministrado na Universidade Federal da Paraíba, foi realizado um levantamento
bibliográfico para encontrar material de estudo para que pudéssemos desbravar a tecnologia CUDA
e aprender as técnicas de programação sobre as unidades de processamento gráfico da NVIDIA.
A pesquisa bibliográfica, feita por meio da internet e de livros que retratam o tema em
questão, foi o principal procedimento para o desenvolvimento do projeto, pois foi essa a maneira
mais prática para encontrar os principais materiais de estudo.
Com as pesquisas, descobrimos que alguns dos principais livros para estudo da GPU
Computing são: CUDA BY EXAMPLE An Introduction to General-Purpose GPU Programming,
Programming Massively Parallel Processors A hands on Approach, CUDA C Programming Guide,
CUDA C Best Practices Guide, CUDA Reference Manual e CUDA Fortran Programming Guide
and Reference, dos quais os autores se encontram nas referências. Por meio deles é possível
conseguir uma base de conhecimento bem sólida tanto sobre a GPU Computing quanto a respeito
da Computação Paralela, pois essas subáreas da Computação se relacionam.
Além dos materiais de estudo citados, foram estudados inúmeros artigos científicos e
técnicos, tanto aqueles que descrevem a GPU Computing de alguma maneira como os que
utilizaram essa tecnologia para obter melhor desempenho em simulações de algoritmos complexos,
sendo isso feito com o intuito de sabermos as áreas onde essa nova abordagem da computação está
sendo usada.
Para programar sobre uma GPU NVIDIA que contempla a CUDA é necessário que o
seu computador apresente uma dessas placas gráficas, onde no mínimo ela seja um GeForce 8.
Sendo assim, também contam como materiais de estudo os softwares necessários para
se programar em CUDA, tais como: o driver atualizado da placa de vídeo NVIDIA, versões atuais
do CUDA Toolkit (quite de ferramentas CUDA), o GPU Computing SDK (quite de
desenvolvimento de software) e um ambiente de programação, como o Microsoft Visual C++ 2010,
que permita a compilação de algoritmos escritos em C/C++ que utilizam as técnicas da CUDA para
a programação sobre a GPU.
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Em relação ao ambiente de programação, ele deve apresentar a mesma arquitetura (32
ou 64 bits) do CUDA Toolkit, caso contrário, no momento da execução dos algoritmos será
apresentado um erro.
Descobrimos que outro requisito para programar sobre a GPU é ter o conhecimento
sobre a arquitetura da mesma, pois as placas gráficas, partindo daquelas da série GeForce 8 até a
Tesla, apesar de suportarem a CUDA, apresentam configurações diferentes. A Fermi foi a
arquitetura das placas gráficas NVIDIA estudada no projeto, pois a maioria das placas apresentam
essa arquitetura e a configuração da mesma varia dependendo da placa.
Esse estudo é importante, porque segundo Ikeda (2011, p. 22), “A mais recente geração
de GPUs da NVIDIA, com a arquitetura Fermi, introduz diversas funcionalidades que entregam
melhor desempenho, melhora a forma de programação empregada e amplia a variedade de
aplicações que podem se beneficiar dela”.
As características da mesma serão explicitadas brevemente com base na figura abaixo:

Figura 1. Representação básica da arquitetura Fermi.
Analisando a Figura 1, percebemos que arquitetura Fermi apresenta 16
multiprocessadores, onde cada um apresenta: 32 núcleos CUDA, local onde as threads são
executadas; quatro unidades para execução de funções especiais como seno, cosseno, tangente entre
outras; 16 unidades para carregamento e armazenamento de dados; uma unidade para arquivamento
de registradores; duas unidades para agendar warps; duas unidades de despache; uma memória
cache de instruções; uma rede de interconexão; uma memória compartilhada e uma cache L1; e uma
memória cache uniforme.
Além dos multiprocessadores e sua parte interna, externamente também estão presentes
nessa arquitetura os seguintes componentes: uma memória cache L2, que é compartilhada por todos
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os multiprocessadores; seis interfaces de memória DRAM de 64 bits; uma interface que possibilita a
comunicação com a unidade central de processamento; e um escalonador de threads, que as
distribui para os multiprocessadores que estiverem disponíveis e permite a execução paralela de
inúmeros kernels (programas que são executados na GPU) quando possível.
Nessa arquitetura, cada multiprocessador pode executar até 1536 threads
concorrentemente e quando um bloco termina sua tarefa, ele libera os recursos que utilizava, para
que o escalonador encontre outro bloco de thread inativo que possa usar os recursos do
multiprocessador que ficou livre.
Além de tudo que foi abordado até o momento, também foi estudado o modelo de
programação ao qual a GPU Computing é baseado, o Stream Processing, que em Português
significa processamento de threads, e que constitui consoante Ikeda (2012, p. 29), “uma forma
simples e restrita de paralelismo em que não há necessidade de coordenar a comunicação nem de
sincronização explícita, sendo ideal para aplicações com alta demanda aritmética e dados
paralelos”.
Esse modelo é escalável, possibilitando de maneira uniforme o crescente volume de
kernels para manipulação sobre a GPU. Zibula apud Ikeda (2010, p. 35) ressalta que “o
gerenciamento automático das threads reduz de forma significativa a complexidade da computação
paralela, permitindo definir explicitamente o paralelismo de determinadas partes do código”.
Com o estudo sobre o modelo de programação, pudemos aprender e entender algumas
técnicas de programação em GPU, tanto em C quanto em Fortran, pelo fato de terem sido estudados
os guias de referência e de programação em CUDA das extensões dessas linguagens, e algumas
dessas técnicas serão apresentadas na próxima seção.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como resultado do estudo sobre essa nova abordagem de computação, foi possível
entender e aprender algumas técnicas computacionais para se programar sobre uma GPU NVIDIA
que apresente a CUDA.
Um programa desenvolvido para ser executado pela GPU, não será processado por
completo na mesma, pois em GPU Computing os programas elaborados são heterogêneos, ou seja,
partes do código são rodadas na CPU e outras na GPU. Nesses algoritmos, todo módulo que
apresentar a palavra mágica host na sua definição, a execução do mesmo acontecerá sobre a CPU e
caso apresente as palavras, device ou global, o processamento desses acontecerá sobre a GPU.
Antes de apresentarmos os exemplos de programas que usam as técnicas ressaltadas no
primeiro parágrafo é muito importante aprender o fluxo que um programa escrito em CUDA
apresenta. Esse fluxo ocorre da seguinte maneira:
• O código do host inicializa um determinado vetor com dados;
• É feita uma cópia desse vetor na memória do host para ser colocada na memória
do device;
• São realizados cálculos sobre o vetor de dados pelo device;
• O vetor do device que está com os dados modificados é copiado novamente para
o host.
Todos os algoritmos escritos em CUDA seguem esse fluxo para que os benefícios de
desempenho possam ser obtidos e com os comandos que permitem a realização desse fluxo, isso se
torna possível.
Na programação em CUDA, as funções que serão executadas na GPU são chamadas de
kernels e as mesmas apresentam o especificador global antes do nome do módulo, em C ele é
escrito __global__ e em FORTRAN attributes(global), se em um algoritmo uma função ou
subrotina não apresentar esse especificador, automaticamente o compilador entenderá a mesma
como um kernel.
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Um kernel especifica uma parte do programa a ser executada N vezes em paralelo por N
diferentes threads na GPU. No caso dos fragmentos que serão executados na CPU, os mesmos
apresentam o especificador host, sendo em C __host__ e em FORTRAN attributes(host).
Ikeda (2011, p. 36) ressalta que o modelo de programação estimula a divisão dos
problemas em dois passos:
• Separá-los em subproblemas independentes, formando os grids;
• Depois dividi-los em blocos independentes de mesmo tamanho (thread blocks),
onde as threads podem trabalhar de forma cooperativa e compartilham uma
memória somente visível entre elas.
Para melhor entender essa divisão apresentamos abaixo uma figura retirada do Guia de
Programação da NVIDIA CUDA:

Figura 2. Grid e blocos de thread.
A figura 2 mostra o momento após a execução de um algoritmo escrito em CUDA, onde
os dados que serão processados são organizados em um grid que é constituído de blocos de thread e
cada um desses blocos constitui-se de inúmeras threads, que são as tarefas que serão executadas
pela GPU.
Abaixo apresentamos um código escrito em CUDA C que realiza a soma de dois
vetores armazenando o resultado em um terceiro vetor e em seguida explicamos alguns fragmentos
do mesmo.
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Figura 3. Algoritmo que soma dois vetores, baseado em Sanders e Kandrot (2010, p. 67-68).
Na quarta linha desse código é calculado o identificador de uma thread que esteja
inativa na GPU e que servirá de índice para os vetores que estão alocados na mesma. Dentro do laço
que começa na quinta linha, após a primeira soma, os identificadores de thread são atualizados à
medida que o laço é incrementado para que a soma dos demais elementos do vetor aconteça.
Em todos os kernels que criarmos, teremos que encontrar os identificadores das threads
disponíveis para que se possa acontecer o processamento paralelo. Na linha 37 vemos a chamada
desse kernel.
Com base nos estudos realizados, percebemos que a GPU Computing com CUDA é
uma tecnologia que proverá a execução rápida dos algoritmos numéricos que trabalhamos,
possibilitando aumentos significativos em nossas pesquisas. Portanto, para atingirmos esse objetivo
é necessário se aprofundar nessas técnicas saindo da teoria partindo para a programação.
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CONCLUSÃO
Concluímos que, com o conhecimento obtido a respeito das técnicas de programação
com a CUDA sobre as unidades de processamento gráfico da NVIDIA, será possível aperfeiçoar-se
cada vez mais nesse estudo, para que com isso possamos colocá-las em prática e começar a
programar usufruindo dos recursos dessa nova abordagem da computação, a GPU Computing, e
assim alavancar nossas pesquisas.
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Uma Investigação para Integrar Linguagens de Descrição de Hardware e Especificação
Formal
Renato Luiz Maia Carlos1, Rodrigo Silva da Cunha2, Karla Darlene Nepomuceno Ramos3

RESUMO:
Devido ao aumento da quantidade de componentes que podem ser integrados em um mesmo
chip, o desenvolvimento de sistemas de hardware se tornou mais complexo. Enquanto a
complexidade aumentou, a competição no mercado para disponibilizar um projeto de modo
rápido e com baixo custo de desenvolvimento, também aumentou, resultando no problema da
automação do projeto de sistemas computacionais. Na busca em resolver problemas dessa
natureza, novas técnicas surgiram e estão sendo pesquisadas. Esta pesquisa aborda sobre
Síntese de Alto Nível, que consiste no desenvolvimento de técnicas para o projeto de sistemas
de hardware com o objetivo de elevar os níveis de abstração de um projeto, reduzindo o
tempo de desenvolvimento. O objetivo principal da pesquisa foi integrar especificação formal
em um ambiente de projeto orientado a linguagem de descrição de hardware, mais
precisamente a linguagem VHDL. Portanto, esta pesquisa coloca métodos formais em
perspectiva no contexto de projetos de sistemas de hardware.
PALAVRAS-CHAVE: Linguagem VHDL; Formalismo Z; Síntese de Alto Nível
INTRODUÇÃO:
Os circuitos integrados estão cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas, uma
vez que estão embutidos em brinquedos, eletrodomésticos, veículos, aparelhos de telefonia,
dispositivos de automação predial, etc. O contínuo progresso de fabricação de circuitos
integrados, que atualmente permite colocar em uma única pastilha de silício (chip) um sistema
completo, requer técnicas que agilizem o processo de fabricação e reduzam custos de
desenvolvimento. Esse projeto está inserido exatamente nesse contexto, uma vez que busca
integrar a linguagem de especificação formal Z em um ambiente de projeto de hardware,
visando reduzir o tempo de verificação e testes de circuitos integrados.
A linguagem de especificação formal Z, ou simplesmente Notação Z, é baseada em
conceitos matemáticos fundamentados na teoria dos conjuntos e lógica de primeira ordem. A
notação Z é definida como padrão ISO (ISO/IEC 13568:2002 - Information technology ,2002)
e dispõe de ferramentas para suporte a atividades formais, tais como verificadores de tipos,
provadores de teorema e animadores de especificação formal (Saaltink, M. 1997a, 1997b) e
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(Hazel, Strooper, e Traynor, 1997). A expressividade da notação permite iniciar uma
especificação com um alto nível de abstração e, por meio de refinamentos sucessivos, atingir
um nível mais concreto sem perda da precisão e integridade das propriedades definidas.
Devido a essas características e considerando os aspectos sequenciais das arquiteturas, a
linguagem Z foi adotada e estudada nessa pesquisa.
Outra linguagem adotada na pesquisa foi a de descrição de hardware, denominada
VHDL (IEEE Standard VHDL Language Reference Manual, 1993) e (Pedroni, 2010). Esta
linguagem é utilizada na documentação, descrição, síntese e simulação de dispositivos de
hardware. Foram realizados estudos sobre a linguagem de descrição de hardware VHDL com
o intuito de perceber como é estruturado um componente e/ou sistema para fazer uma
modelagem do mesmo na linguagem Z, produzindo uma menor quantidade de erros e
possíveis falhas, aumentando assim a confiabilidade do projeto e prevenindo possíveis
problemas e falhas.
A seguir serão apresentados os recursos utilizados no desenvolvimento da pesquisa,
bem como, os métodos, resultados obtidos e as considerações finais.

MATERIAIS E MÉTODOS:
A pesquisa envolveu levantamento bibliográfico sobre trabalhos desenvolvidos na busca de
resolver o problema de automação de projetos de sistemas computacionais, bem como, no
estudo das linguagens Z e VHDL.
O levantamento bibliográfico foi realizado a partir de artigos, monografias, dissertações e
teses armazenadas em bases de dados, tais como SCOPUS, ISI Web of Knowledge, portal de
periódicos da CAPES/MEC.
Para estudar a linguagem de especificação Z foi realizada uma revisão da teroria dos
conjuntos e da lógica de primeira ordem, que constituem a base do formalismo Z (Moura,
2001). O ambiente de desenvolvimento de software adotado para suporte à linguagem Z foi o
software gratuito Z-EVES, bem como o animador de especificação Possum.
O estudo da linguagem VHDL consistiu no uso da ferramenta Quartus II da Altera, kit de
desenvolvimento educacional DE-0 da Altera e manual da linguagem (IEEE Standard VHDL
Language Reference Manual, 1993) e (Hamblen, Hall e Furman, 2005). A pesquisa foi
realizada no laboratório de pesquisa LUMEN.

RESULTADOS:
A partir da pesquisa realizada constatou-se que a medida que se pode integrar mais
componentes em um chip, novas técnicas e ferramentas surgem com o objetivo de tornar mais
rápido e com menor custo o desenvolvimento de sistemas computacionais.
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Em (Moreira,Wehrmeister , Pétin e Levrat, 2010 ), por exemplo, os autores propuseram uma
metodologia para gerar código VHDL a partir de especificações em UML (Unified Modeling
Language). A metodologia é suportada por uma ferramenta denominada Genertica. Anderson
e Höst apresentam em (Anderson e Höst, 2010) uma investigação do processo de automação
de UML para SystemC e implementam um mapeamento de UML para SystemC a partir de
um gerador de código. Embora UML, seja uma linguagem bastante difundida na indústria e
na academia, a mesma possui uma semântica informal, possuindo ambiguidades. Essa
característica de UML ressalta a diferença e a motivação, desta pesquisa, para utilização da
linguagem Z na geração de código VHDL, uma vez que Z, permite descrever com exatidão as
características essenciais dos elementos usados no projeto.
Em (Anderson, T. Top 10 Tips for Success with Formal Analysis)4, constata-se que a
indústria de circuitos integrados tem utilizado a análise formal como um importante
componente na verificação funcional de projetos de propriedade intelectual (Property
Intellectual – IP) e sistemas em um único chip (System-on-Chip – SoC). Uma das razões do
uso de formalismo no projeto de circuitos integrados consiste na identificação de bugs ainda
nas fases iniciais do projeto, bem como, na redução do tempo utilizado com simulações e
testes (Gupta, 1992).
Em (Butterfield e Woodcock, 2007) e (Butterfield, Freitas e Woodcock, 2009), pode-se
constatar a utilização da linguagem Z na especificação de hardware. Nesse trabalho é
apresentada a construção de um modelo formal de uma memória flash do tipo NAND. O
modelo está especificado em Z e captura a arquitetura interna do dispositivo.
Neil Evans apresenta em (Evans, 2010) os resultados de um projeto industrial para
desenvolver hardware de alta integridade utilizando métodos formais com a linguagem
VHDL. Os formalismos adotados foram CSP, B e CSP||B. Essa pesquisa, integrou vários
formalismos para provar que o código VHDL sintetizável estava de acordo com os requisitos
funcionais de um controlador embarcado.
Com as pesquisas realizadas foram obtidos conhecimentos básicos sobre métodos formais
sendo feito estudos sobre o formalismo Z e um aprofundamento sobre linguagem de descrição
de hardware VHDL, onde foi lecionado um minicurso sobre projetos de sistemas digitais
utilizando a placa DE-0, que contém o FPGA Cyclone III.

CONCLUSÃO:
A partir do conhecimento básico sobre o formalismo Z, e sobre a linguagem VHDL foram
estudadas formas para traduzir especificação de código VHDL para notação Z, como por
exemplo, especificação do código de uma máquina de estados que controla um semáforo de
trânsito. A partir dos estudos sobre formalismo Z foi visto que, apenas a linguagem Z não é
suficiente para descrever um sistema mais complexo. Entretanto, estudos feitos até agora
4
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serviram como base para conhecer se aprofundar nesses dois universos: VHDL e
especificação formal. Por meio dos estudos criou-se uma perspectiva da utilização do Z
combinado com outro formalismo que complemente as características que Z não possui.
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USO DO GEOPROCESSAMENTO NO MAPEAMENTO DA CRIMINALIDADE NA
CIDADE DE MOSSORÓ – RN
Lino Augusto Pinto de Sousa1
Francisco Chagas de Lima Júnior2
RESUMO: O crescimento dos índices de violência no Brasil e a falta de indicadores sociais de
segurança pública tem sido um das grandes dificuldades alegadas pelos gestores no que diz
respeito à implementação racional e eficiente de políticas e programas de controle, prevenção e
combate ao crime. Quando o crime torna-se parte do cotidiano urbano e os índices de violência
e criminalidade crescem de forma desproporcional ao investimento em segurança pública, as
técnicas tradicionais de mapeamento (registro de boletim de ocorrência e fichamento do
criminoso, por exemplo) são totalmente ineficientes. Neste contexto, o uso geoprocessamento
pode ser utilizado como uma ferramenta eficiente e eficaz na instrumentalização de políticas
públicas para o combate à criminalidade. Este projeto propõe uso de técnicas de
geoprocessamento para o mapeamento da criminalidade na cidade de Mossoró, proporcionando
assim, a visualização e a compreensão da distribuição espacial das ocorrências dos crimes de
roubos, furtos, assaltos e homicídios na cidade, permitindo assim a identificação de locais e
horários de maior incidência, prováveis causas, perfil das vítimas e dos criminosos, dentre outras
informações dos delitos. Os dados coletados serão utilizados na construção de uma base de dados
georreferenciados e através da construção de mapas temáticos e de um software SIG (Sistema de
Informação Geográfica), poderão ser realizadas operações de filtragem no banco de dados para
busca de informações relevantes úteis no auxílio à tomada de decisão.
PALAVRAS-CHAVE: Sistema de informação geográfica, Geoprocessamento, Mapeamento da
criminalidade.
1. INTRODUÇÃO
O atual crescimento da violência urbana e da criminalidade no Brasil sofre a
influência de fatores culturais e sócio-econômicos, tais como: crescimento desordenado da
população, falta de sistema educacional eficiente, inexistência de reais mecanismos de
distribuição de renda, desiguais oportunidades no mercado de trabalho, tráfico e uso de
entorpecentes, e principalmente a confiança ou quase certeza da impunidade por parte do
infrator. O constante sentimento de insegurança por parte do cidadão desvirtua a vida em nossas
cidades, transformando a convivência e o usufruo de espaços públicos e de participação coletiva
em um ambiente de medo que precisa a todo custo ser evitado.
Neste contexto, a cidade de Mossoró, que nos últimos anos tem apresentado um
notável desenvolvimento econômico decorrente da instalação de indústrias, do crescimento no
ramo da construção civil, e do incremento na oferta do número de vagas no ensino superior, tem
também apresentado um crescimento significativo no índice de criminalidade e violência tendo,
nos 138 primeiros dias do ano de 2011, apresentado o registro de 81 homicídios, uma taxa
alarmante de mais de um homicídio a cada dois dias (0,59 homicídios por dia, dados da Polícia
militar 05/2011), estatística que ultrapassa a capital do estado. Além deste número que desperta
a atenção, outro fator que merece destaque no cotidiano da cidade de Mossoró é o baixo número
de casos elucidados, cerca de 90% dos casos de homicídios não foram resolvidos pela polícia
civil (dados do Jornal Correio da Tarde Edição 1.602 - Ano VI – de 20 de Maio de 2011), diante
1
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deste quadro assustador surge algumas indagações, o que está errado no combate à
criminalidade? O que os gestores públicos podem fazer? Será que faltam ações de inteligência?
Será que a ausência de pesquisas aplicadas em violência e criminalidade tem sido obstáculo para
a existência de políticas mais consistentes de controle de criminalidade? Refletir sobre algumas
destas perguntas é também um dos propósitos deste trabalho.
O sucesso no combate à criminalidade não depende apenas de vontade política, boas
estratégias de atuação ostensiva ou até mesmo de um elevado número de policiais nas ruas, mas
está condicionado ao bom aparelhamento policial, ao uso de inteligência e principalmente ao uso
de modernas tecnologias da informação na obtenção e gerenciamento de dados que permitam o
controle e a prevenção do delito, e que sejam capazes de garantir a precisão necessária para uma
atuação investigativa eficaz e eficiente.
O trabalho de Inteligência Policial busca as informações necessárias que
identifiquem o exato momento e lugar da realização de atos preparatórios e de execução de
delitos praticados por organizações criminosas, obedecendo-se aos preceitos legais e
constitucionais para a atividade policial e as garantias individuais [GONÇALVES 2006].
No que diz respeito ao uso de tecnologia da informação no combate ao crime uma
das técnicas que se destaca é o mapeamento da criminalidade [RENO et AL. 1999] através do
uso de Sistemas de Informação Geográfica [MAXIMO 2004], que consiste em realizar o
geoprocessamento de dados criminais, criando assim, uma base de dados criminais
georreferenciada, que pode ser utilizada como ferramenta poderosa na prevenção e combate ao
crime e à violência. Desta forma, propõe-se neste trabalho a elaboração de um mapeamento da
criminalidade na cidade de Mossoró- RN, criando-se assim, uma base de dados criminais
georreferenciada útil para o auxilio na tomada de decisão.

2. MATERIAL E MÉTODOS
O desenvolvimento da pesquisa está sendo realizando na cidade de Mossoró que uma
cidade de médio porte, situada na região oeste do estado Rio Grande do Norte, distando cerca de
280 quilômetros da capital Natal, é o segundo município mais populoso do estado, e segundo o
IBGE, é o principal município da Costa Branca Potiguar. Mossoró vive atualmente um intenso
crescimento econômico e de infraestrutura, entretanto, o aparente progresso da cidade nos
últimos anos, vem acompanhado de um aumento significativo do número de ocorrências
policiais, tais como, furtos, roubos, assaltos e principalmente homicídios.
No que diz respeito à metodologia e materiais utilizados neste trabalho pode-se
destacar a realização de uma revisão bibliográfica abrangendo os temas que fundamentam a
pesquisa, bem como a formatação dos dados de boletim de ocorrências criminais para o formato
georreferenciados. Nas seções a seguir será apresentado o estado da arte do tema proposto,
seguido da metodologia aplicada no desenvolvimento do projeto.
2.1. Revisão Bibliográfica
No que diz respeito ao desenvolvimento deste trabalho pode-se destacar a
realização de uma criteriosa revisão bibliográfica, abrangendo os temas que fundamentam a
pesquisa. Nas seções a seguir será apresentado o estado da arte do tema proposto.
2.1.1. Uso SIG no Combate à Criminalidade
Um Sistema de Informação Geográfica – SIG, consiste de um procedimento de
registro e sobreposição de diferentes distribuições espaciais de dados no papel (ou em outro meio
adequado) com o objetivo de encontrar pontos que se inter-relacionem. Do ponto de vista de
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software, SIG é um sistema computacional que apresenta a capacidade de acessa e integrar
diferentes níveis de informação, baseando-se principalmente no posicionamento geográfico dos
eventos. Trabalhando com base na sobreposição de camadas (do inglês layers) os SIGs utilizam,
por exemplo, uma técnica conhecida como álgebra com mapas, recurso que permite que
informações georreferenciada presentes em diversos mapas distintos sejam incorporados em um
único contexto, destacando assim, a informação de interesse. Assim, resumidamente um O SIG é
um sistema de mapeamento computadorizado que permite, através da sobreposição de
informações em camadas, a produção de descrições detalhadas de condições geográficas e a
análise das relações entre variáveis (HARRIS, 1999).
No setor de segurança pública um trabalho bastante interessante de aplicação de
SIG foi desenvolvido por (MÁXIMO, 2004) onde o autor apresenta um mapeamento de
criminalidade para órgãos de segurança pública, através do uso de mapas temáticos para
visualização de dados georreferenciados. No citado trabalho o autor desenvolveu uma pesquisa
na cidade de São José – SC, onde, junto à secretária de desenvolvimento urbano da cidade e das
polícias civil e militar do citado estado obteve diversos dados referentes a mapas digitais, fotos
aéreas e ocorrências criminais. Neste contexto, o autor apresenta a realização de mapeamento de
criminalidade utilizando um software SIG Arcview e obteve resultados referentes à incidência de
ocorrências de crimes de furto em comércio e furto de veículos registrados durante o anos de
2002 e 2003 na citada cidade do estado de Santa Catarina.
Segundo (MÁXIMO, 2004), com o uso de SIG pode-se estabelecer uma
correlação do crime, com indicadores sociais, como nível de pobreza, falta de segurança,
ocupação desordenada de loteamentos urbanos, dentre outras. O autor registra ainda, que no
Brasil, o mapeamento da criminalidade com uso de SIG, está sendo aplicado com sucesso em
Belo Horizonte, Minas Gerais e Ceará.
Outro trabalho interessante foi publicado por (FREITAS & VIEIRA, 2007) onde os
autores apresentam o uso do Geoprocessamento como uma alternativa de alto valor para o
tratamento de questões de segurança pública. Os resultados deste trabalho mostram que a
compreensão da dinâmica espacial das ocorrências criminais torna-se mais evidente à medida
que as informações disponíveis são sistematizadas, concluindo-se que o Geoprocessamento
apresenta-se como uma ferramenta poderosa para a gestão e análise da criminalidade urbana,
proporcionando uma atuação mais bem direcionada, de forma exata e não intuitiva,
proporcionando a otimização das operações policiais.
No que diz respeito ao desenvolvimento de sistemas SIG, um exemplo
“emblemático” é o “Early Warning System Project” da polícia de Chicago, sistema que é
alimentado por três tipos de fontes: fontes policiais, fontes não policiais e grupos comunitários
(BEATO, 2000) e trabalha com o objetivo de prevenção e combate à criminalidade executando
três fases básicas: seleção, intervenção e acompanhamento pós-intervenção.
2.1.2. Banco de Dados Georreferenciados
No que se refere ao combate ao crime, a necessidade de possuir, atualizar e controlar
a informação é fundamental em qualquer investigação policial. Assim, o uso de tecnologias que
possibilite o amplo uso da informação, pode produzir significativo aumento da eficiência na
segurança pública. Ao se analisar o crescimento da criminalidade e as complexas relações
sociais que motivam o crime, percebe-se claramente que, aparelhar a força policial com
armamentos, viaturas e efetivo sem que disponibilizar ferramentas de inteligência que permitam
otimizar o uso de tais recursos, não é a forma mais eficiente de resolver o problema.
Uma das tecnologias da informação que tem um grande potencial de contribuição na
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área de segurança pública, no que diz respeito ao uso de processos de inteligência policial são os
Bancos de dados Georreferenciados. Um banco de dados é “georreferenciado” quando os dados
constantes nele têm uma correspondência (no espaço geográfico) com o objeto real representado.
Assim, o banco de dados georreferenciados é o principal componente de um Sistema de
Informações Geográficas e é utilizado para possibilitar análises complexas das informações
obtidas sobre determinado local, empreendimento, fenômeno climático, evento etc.
2.1.3. Mapeamento da Criminalidade
Em um passado recente, o mapeamento da criminalidade consistia em uma
representação por alfinetes dos crimes ocorridos em uma determinada região. Neste contexto, os
mapas produzidos eram muitos úteis para a “análise criminal”, por identificarem o local onde os
crimes aconteciam, entretanto as limitações eram bastante significativas, pois além da difícil
leitura e armazenamento os mapas produzidos, tais mapas eram estáticos, não havendo
possibilidade de uma análise investigativa de manipulação e monitoramento de contínuo dos
dados. Especialistas afirmam que para se confeccionar um único mapa, ocupavam-se áreas
superiores a 200 metros quadrados e levavam meses para a sua conclusão, sem contar com a
difícil tarefa de atualização rotineira (HARRIES, 1999).
A aplicação de SIG, bem como, de banco de dados georreferenciados no mapeamento
da criminalidade permitiu, a substituição dos famosos mapas de alfinetes que ocupavam grandes
extensões nas paredes, e dificultavam a atualização das informações, pela versatilidade dos
mapas digitais acessíveis num microcomputador (HARRIES, 1999, p. 2), conforme é
apresentado na Figura 1, a seguir.

(a) Mapas de alfinetes
(b) Imagem digital
Figura 1. Evolução do mapeamento de criminalidade (Fonte: HARRIES, 1999)
Segundo HARRIES:
O mapeamento é mais eficaz quando suas múltiplas capacidades
são reconhecidas e utilizadas em toda sua extensão. O mapa é o
produto final de um processo que começa com o primeiro relatório
policial, que passa pela equipe do processamento de dados, é
introduzida no banco de dados, e finalmente transformada em um
símbolo no papel. Segundo esta interpretação estreita, o mapa é
meramente uma ilustração ou parte do banco de dados (HARRIES,
1999, p. 35).
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2.2. Desenvolvimento da Proposta
A principal contribuição deste trabalho fundamenta-se no argumento de Vasiliev,
(1996) citado por (HARRIES, 1999) “os crimes ocorrem – tudo ocorre – tanto no tempo quanto
no espaço”. E é embasada ainda por (REULAND, 1997), que afirma que “a utilização intensiva de
tecnologias de informação espacial tem promovido uma verdadeira revolução silenciosa nas polícias de
todo o mundo”. Desta forma, a principal atividade desenvolvida neste trabalho consiste em transforma
dados tabulados oriundos de boletins de ocorrências policiais em mapas conceituais, que permite que

informações georreferenciada presentes em diversas camadas de dados sejam incorporados em
um único contexto, destacando assim, a informação de interesse e permitindo estabelece um
determinado padrão de comportamento criminal.
A idéia principal do trabalho consiste em partir de um conjunto de dados pouco, ou
quase não relacionado, e estabelecer relações contextuais de tempo e espaço, através da
sobreposição de dados e da identificação e classificação de informações relevantes. Esta meta
será alcançada através da utilização do software SPRING3 para geração de uma base de dados
criminais georreferenciada.
A metodologia aplicada utilizou o software SIG em um conjunto de dados de boletins
de ocorrências da cidade de Mossoró, do período 2010 a 2011. Para obtenção e manipulação do
mapa da cidade, a equipe de projeto estudou a API4 do Google Maps, que permitiu a utilização
vetorizada da área geográfica em estudo.
Nos dados de boletins de ocorrências, foi executado um trabalho de préprocessamento, a fim de preservar a privacidade dos dados destituindo-os de informações que
identificaria os indivíduos participantes dos delitos, sem, no entanto, tirarem de tais dados as
informações de utilidade para o processo de mapeamento.
Os dados tabulados foram submetidos ao software SIG, em um processo de
identificação de padrões criminais, para posterior criação de mapas temáticos de criminalidade.
3. RESULTADO E DISCUSSÃO
Atualmente a pesquisa esta em fase de produção dos resultados relativos ao
mapeamento da criminalidade. Com a ajuda da API do Google Maps foi possível obter os mapas
temáticos da cidade de Mossoró. Tais mapas estão sendo utilizados no software SPRING, e em
breve estarão em formato vetorizado. Os mapas temáticos, pós-vetorização serão inseridos no
software SIG, os quais, posteriormente poderão ser utilizados em forma de consultas.

4. CONCLUSÃO
Em virtude de algumas dificuldades técnicas e institucionais a pesquisa sofreu um
atraso no seu desenvolvimento, entretanto, todo o trabalho de levantamento e formatação dos
dados criminais já foi realizado, bem como, boa parte do trabalho de implementação prática.
Assim, pode-se afirmar que o projeto está em fase de conclusão, tendo recebido atualmente o
reforço de mais um aluno de iniciação científica que foi agregado ao mesmo.
5. AGRADECIMENTOS
Agradecimentos à Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, pela
3

SPRING é um software (sistema de informação geográfica) desenvolvido pela Divisão de Processamento de
Imagens (DPI) do INPE e que conta com funções de processamento de imagens, análise espacial, modelagem
numérica de terreno e consulta a bancos de dados espaciais.
4
Uma API (Application Programming Interface) é uma interface entre aplicativo e programação, ou um conjunto de
instruções e padrões de programação para acesso a um aplicativo de software baseado na Web.
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disponibilidade de estrutura física, equipamentos, bem como, todo o apoio logístico para a
realização da pesquisa.
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A BARRAGEM E A DIÁSPORA DOS TRABALHADORES RURAIS DE SÃO
RAFAEL/RN ( 1979 1985).

Antônio Marcos Ferreira da Costa1 ; Jovelina Silva Santos2
RESUMO
A presente pesquisa objetivava investigar os múltiplos caminhos trilhados pelos
trabalhadores rurais de São Rafael no decurso da construção da Barragem Armando Ribeiro
Gonçalves no final da década de 1970 e início dos anos 1980. Os depoimentos orais (produzidos ou
colhidos em outros trabalhos de pesquisa), os jornais e documentos oficiais foram as fontes
utilizadas na realização do trabalho. Acerca da bibliografia específica sobre a temática, registramos
que há uma lacuna historiográfica e apenas algumas produções de outros campos. É importante
salientar que a pesquisa tomou um viés não apresentado na proposta, qual seja, o medo do dilúvio
que se abateu sobre as populações do Vale do Açu particularmente aquelas que estão a jusante da
barragem. Outro aspecto relevante no desenvolvimento da pesquisa foi a digitalização de fontes (
documentos oficiais, jornais e outros de ordem diversa) que poderão ser acessadas, após o devido
arquivamento, por pesquisadores interessados na temática em foco ou outras correlatas.
PALAVRAS-CHAVES: Barragem; Medo; Memória; Trabalhadores; Diáspora.
INTRODUÇÃO
As promessas de redenção para o Vale do Açu foram tomando corpo com a proposta de
fazer a revolução verde na região, cujo primeiro passo em direção à sua implantação foi efetivado
com o Decreto Nº 76.046, publicado em julho de 1975. A área desapropriada somava quase 160 mil
hectares para a construção da barragem Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves, com o objetivo de
oferecer segurança hídrica aos empreendimentos agrícolas. A referida barragem teve sua construção
iniciada em 1979 e foi inaugurada em maio de 1983. Ao longo do processo de desapropriação da
extensa área e construção da barragem, podemos encontrar uma vasta e complexa rede de questões
permeadas por conflitos, disputas, relações de poder e subjetividades. Para se ter uma idéia da
dimensão da problemática, se tomarmos apenas a imprensa como palco onde esses conflitos e
interesses eram expostos, encontramos o nascimento de um órgão de imprensa voltado
exclusivamente para a apologia do projeto Baixo-Açu e a construção da barragem, como é o caso
do Jornal Novo Vale, projetado e patrocinado pela Construtora Andrade Gutierrez, responsável
pelas obras de engenharia. Expropriados de suas terras e moradias por ocasião do desenvolvimento
do Projeto Baixo-Açu, entre o final da década de 1970 e início da década de 1980 3, os trabalhadores
rurais de São Rafael, vivenciaram períodos de grande turbulência em face do impacto social e
ambiental do referido Projeto que assumiu proporções assustadoras ao desalojar 20.250 pessoas
(VALENCIO, 1995), dispersando e desestruturando comunidades tradicionais em seus modos de
ser e viver. A inundação de imensas áreas de palmeiras nativas (carnaubais), minas de mármore e
sheelita, pôs em risco a sobrevivência econômica de centenas de trabalhadores, evidenciando que,
na relação custo-benefício, o primeiro acabou ficando por conta das comunidades expropriadas.
1

Discente do Curso de História Campus Avançado Prefeito Walter de Sá Leitão UERN.
Docente do Curso de História Campus Avançado Prefeito Walter de Sá Leitão UERN.
3
A Barragem Armando Ribeiro Gonçalves passa a ser o maior açude público no Brasil com capacidade para 2,4
milhões de m³ de água.
2
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Quando a barragem foi inaugurada os discursos proclamados pelos governos, empresários e outros
sujeitos sociais saudavam a vitória do progresso que estava por vir e buscavam o silêncio daqueles
que lutaram contra o autoritarismo da proposta e suas conseqüências mais nefastas. Sobre os
ombros dos trabalhadores ribeirinhos e outras parcelas da população de São Rafael, o município
mais atingido pela construção da barragem, pesava o preço do progresso e da revolução verde.
Foram a busca por essas memórias silenciadas, os embates enfrentados por esses sujeitos e a
trajetória de suas lutas, os objetivos da pesquisa que apresentamos.
MATERIAL E MÉTODOS
Para a realização da pesquisa realizamos inicialmente um inventário das fontes
bibliográficas distribuídas e caracterizadas da seguinte forma: bibliografia geral trabalhos que
abordam a construção de obras hídricas e seus impactos para as populações diretamente atingidas; e
bibliografia específica abordando o Projeto Baixo-Açu,. Dentre esses trabalhos específicos
identificamos uma ausência historiográfica, uma vez que as pesquisas localizadas são do campo da
Geografia, Economia e Serviço Social. Como utilizamos a metodologia da história oral, realizamos
leituras na área, atentos às novas discussões de ordem teórica e metodológica que requerem um
novo olhar para esse tipo de fonte, conforme podemos ver em Meihy (1996); Montenegro (2003);
Moraes e Amado (1998); Thompson (1992) e outros. Realizamos entrevistas com pessoas que ainda
como eles se reportam
para a nova São Rafael e com pessoas que migraram para outros
municípios da região. Pesquisamos jornais de circulação estadual e outros que circulavam apenas no
município, bem como panfletos, documentos oficiais, fotografias, dentre outros.
No arquivo particular da família do senhor Adauto Legítimo Barbosa (in memória),
realizamos primeiro uma classificação da documentação sobre a temática, a partir da tipologia da
fonte (material fotográfico, hemerográfico, documentos oficiais, revistas, panfletos, etc) para em
seguida fazermos a digitalização das mesmas, de modo que seja possível o devido arquivamento
para futuras pesquisas no Núcleo de Documentação do Vale do Açu (NUDOVALE) centro de
documentação que está em processo de constituição pelo Departamento de História do Campus
Avançado Walter Sá Leitão.
Nos jornais encontramos uma forte defesa do Projeto Baixo-Açu, mais localizada no período
de construção. No entanto, localizamos nestes órgãos de imprensa às vozes dissonantes nos
momentos em que a obra apresentava fragilidades técnicas e ameaçava a população do Vale. A
exemplo temos o caso do deslizamento ocorrido em dezembro de 1981, que destruiu em minutos
um trabalho de cinco meses ou ainda com o grande medo que se abateu sobre a população do Vale
quando por ocasião da grande enchente de 1985 um trecho do maciço da barragem sofreu
afundamento, pondo em alerta as autoridades civis e religiosas e em pânico toda a população à
jusante da barragem.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir do material consultado pudemos perceber uma série de conflitos sociais, confrontos
de idéias e projetos, relações de poder, articulação dos trabalhadores, comunidades, atuação de
instituições sociais como a Igreja Católica, de modo particular a Paróquia de Assú cujo pároco
assumiu com as localidades atingidas pela barragem um sério e intenso movimento de contestação à
barragem. No trabalho com as memórias daqueles que foram despojados de sua terra e obrigados a
migrar para outras localidades ou mesmo durante o processo de transposição para a nova cidade de
São Rafael, encontramos a tessitura de vários enredos, as perdas, as lutas, os sonhos, a saudade, o
infortúnio, o desalento e os enormes esforços na tarefa de re-construir a vida. Nas narrativas dos
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antigos moradores, podemos reencontrar além da cidade submersa, seus diferentes espaços de
memória - instituidores da identidade social, conforme podemos ler em Pollak (1992).
Os lugares de memórias da velha São Rafael se referenciaram durante anos na torre da
antiga Igreja de Nossa Senhora da Conceição, pairando firme em meio às águas da barragem,
teimando em ficar de pé e sucumbindo após quase trinta anos, durante os quais sua presença se
transformou em ponto turístico. A imagem estilizada da antiga torre é o símbolo oficial do
município. Vejamos, pois a Torre da Antiga Igreja de Nossa Senhora da Conceição:

Fonte: saorafael.rn.gov.b

O que as novas gerações sabem da antiga São Rafael? O que representa para elas o Projeto
Baixo-Açu? Em que medida as vidas dos trabalhadores rurais foram afetadas? Como entender a
angústia daqueles que se dispersaram e ao retornarem como visitantes se recusavam a olhar a torre
da Igreja Matriz único lugar não coberto pelas águas? Como interpretar o choro comovido das
pessoas idosas quando em uma manhã de dezembro de 2010 tomaram conhecimento do
desmoronamento da torre da Igreja que durante quase trinta anos era o grande monumentomemória da antiga São Rafael a manter-se erguido em meio às águas da barragem? Os jovens sãorafaelenses que se divertiam ao realizar passeios de barco, levando turistas para visitar a torre da
matriz em meio às águas da barragem, têm o direito de saber como as gerações anteriores
vivenciaram o naufrágio de seus lugares de memória, para que possam refletir sobre suas perdas,
presente, motivando-os a perseguirem sonhos submersos e promessas ainda não cumpridas,
forjando o exercício da cidadania política e social.
Ao emergirem essas memórias suscitam indagações sobre as raízes históricas da antiga São
Rafael, os impactos sócio-ambientais, econômicos e culturais para os grupos sociais desfavorecidos,
sobre a luta dos trabalhadores e a realidade social na qual estão inseridos atualmente. É importante
salientar que encontramos muitas dessas memórias escritas em versos. No conjunto de tais
narrativas recorto as do agricultor/poeta Rafael Arcanjo em face da força social simbólica que ela
assumiu ante seus companheiros de jornada. É neste sentido que me aproprio da perspectiva de
Nazira Abib Vargas (1987b) para falar do canto e lamento do agricultor/poeta, que tal Ariadne 4 ,
traz o fio que permite enveredar pelos labirintos da memória e perscrutar histórias silenciadas. Ass
narrativas de Rafael Arcanjo da Costa foram construídas no calor dos acontecimentos de que trata e
buscam traduzir e interpretar esse presente vivido: a desestruturação de diferentes ramos de
atividades ( extrativismo, agricultura de vazante e artesanato) provocando impactos na vida social
dos trabalhadores que forçados à ociosidade, sofrem duras privações. Não obstante, ancora-se na
memória coletiva para revisitar o passado vinculando diferentes temporalidades
i

4

Na mitologia Teseu é o herói grego que entra no labirinto para matar o M inotauro auxiliado pela princesa Ariadne. É a
ponta do novelo amarrada à porta do labirinto que permite aos dois percorrerem os intricados caminhos do labirinto sem
risco de perder-se.
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(passado/presente/presente/passado) e sujeitos sociais, imbricados em uma teia que guarda
semelhanças e diferenças e de modo singular dizem respeito à comum experiência da opressão:
A mais de trezentos anos
Que os índios foram expulsado
Agora os filhos da terra
Que aqui foram criado
Estão passando a mesma dor
5
.

Os conflitos estão estampados em diversos documentos investigados: enquanto para os
pessoas a contestavam apresentando-a como a desgraça do Vale
nas palavras da senhora
Maria das Dores Simão em reunião com membros do DNOCS e demais autoridades. 6 A Igreja
Católica envolve-se na discussão em torno da problemática da barragem e a ausência de sua face
social. O pároco de Assú participa das mobilizações da população e manifesta sua preocupação com
o autoritarismo que permeia todo o processo de sua construção. Para o padre Canindé a idéia de
verdade, pelo menos no que dizia respeito aos aspectos técnicos para
7
. A professora Tereza Aranha (Serviço Social/UFRN) envolveu-se em muitas pesquisas
sobre a região do Vale do Açu, sendo o Projeto Baixo-Açu uma de suas preocupações de natureza
acadêmica e social. Em entrevista a pesquisadora afirma que o caráter autoritário do projeto,
denunciando ainda que houve apropriação indébita do patrimônio uma vez que
8
de São Rafael foi transferida sem que fosse paga nenhuma
. O
Núcleo Temático da Seca (NUT-SECA) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte reúne um
importante acervo documental e oral sobre o Projeto Baixo-Açu, no qual os esforços da
pesquisadora acima referida foram significativos. A diáspora da população de São Rafael pode ser
encontrada a partir dos referenciais apresentados nos depoimentos dos entrevistados dando conta de
dezenas de famílias que se deslocaram para agrovilas em Serra do Mel e outros municípios
circunvizinhos à São Rafael. O caráter crítico e o tom de denúncia da poesia de Crispiniano Neto é
um entre os muitos documentos que apontam a situação da população de São Rafael ante as agruras
causadas pela construção da barragem:
Tenho pena de ver São Rafael
Ser riscada do mapa do Estado
Ver seu povo sofrendo, enxotado
Igualmente ao povo de Israel
A barragem é amarga como fel
Vai cobrir praça, escola e barbearia
Casa, igreja, bar mercearia
Oh que quadro terrível, triste e cru
Quando a água cobrir o Baixo-Açu
Vai matar muitos pés de poesia 9 .

5

SILVA, Roberto Marinho Alves da et all ( Orgs.) Rafael Arcanjo da Costa:Poética vei a profética. Natal/ RN:
Gráfica Líder e Editora, 1998.
6
Diário de Natal, 15 de maio de 1985.
7
Diário de Natal, 15 de maio de 1985.
8
Rev ista RN 360º, 01 de julho de 1998.
9
Crispiniano Neto, apud FERNANDES (1992).
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A diáspora está presente em muitos textos e falas e não faltam paralelos com outros povos
que vivenciaram situações de expulsão e dispersão: no poeta Rafael Arcanjo são os índios que
habitavam as terras potiguar antes da chegada dos brancos, em Crispiniano Neto é o povo de Israel.
Um elemento constante, revelador da natureza do projeto em curso é o medo. A população do
município de São Rafael foi a primeira a sofrer a presença do medo: expulsão, ausência de
indenização, sem teto, sem terra, sem trabalho. Com a construção da barragem e a constante ameaça
de um dilúvio o medo toma de assalto outras populações do Vale, de modo particular o município
de Assú, constantemente habituado a ouvir as advertências do Profeta Adauto desde o período de
construção da barragem. As ações de Adauto Legítimo Barbosa, que se representava na figura
bíblica de Noé, profetizando o dilúvio, foram perdendo crédito até o momento em que os altos
índices pluviométricos de 1985 provocaram danos a barragem e o medo do dilúvio e destruição
reaparecem. A perda era a razão e sustentáculo do medo, o sentimento de impotência da população
ante as ações autoritárias, confirmava a consumação de uma proposta à revelia dos interesses e
demandas da população. A tarefa que se impunha em primeira ordem era re-articular o modo de
viver numa nova São Rafael ou fora dela. Ainda hoje podemos ouvir o lamento do poeta Rafael
Arcanjo da Costa nas falas daqueles que lembram, porque lembrar permite a esses sujeitos revisitar
um passado que se encontra imerso em indagações, passados quase trinta anos. Permite ainda
recuperar ações solidárias, laços de amizade e exemplos de coragem que lhes permitem refletir
acerca de suas causas e de suas lutas, além de possibilitar outras re-significações à luz do presente.
Ainda no tocante as narrativas, questão relevante nessa discussão, penso sua riqueza na
dimensão de suas representações Montenegro (2003), que vão além da exposição dos fatos ou
acontecimentos passados, para incidir sobre como foram sentidos, percebidos e vividos por sujeitos
históricos reais, indivíduos ou coletividades. Como nos diz Portelli (1997) a oralidade trata também
. Fugidias e
carregadas de subjetividades, as memórias que emergem nas narrativas de Rafael Arcanjo têm a
dimensão da desilusão e da esperança, sendo a barragem a causa das perdas materiais e imateriais
no presente e a luta organizada dos trabalhadores em prol da reforma agrária, a possibilidade de
ganhos futuros. Pretender acessar o passado recente de São Rafael através da narrativa oral,
possibilita encontrar, nos meandros dessas memórias, experiências sociais agregadoras de um saber
vilipendiado em nome de outras técnicas e estratégias, que traziam em seu bojo interesses estranhos
ao lugar e aos trabalhadores rurais. Esses interesses são percebidos pelos trabalhadores no constante
questionar e indagar presentes em suas falas. Essas memórias entram em disputa com a história
oficial edificadora de memórias dominantes Le Goff (1984) justificadoras de projetos autoritários
Fernandes (1992) que almejam silenciar e excluir outros sujeitos sociais do processo histórico.

CONCLUSÃO
A presente pesquisa conseguiu apenas explorar parte da documentação que mapeou. Há acervos em
que as fontes não foram exploradas. Há também percursos que trilhamos sem que houvéssemos
planejado. Algumas das problemáticas levantadas ganharam novos contornos e desaguaram em
outras questões, como é o caso do medo. O mapeamento da diáspora é um dado a ser investigado
com maior profundidade. Outro problema que se apresentou ao final da pesquisa foi o impacto
econômico e social do projeto Baixo-Açu sobre a população de São Rafael. Alguns dados que os
depoimentos trouxeram a esse respeito merecem maiores investigações, quais sejam o declínio da
feira livre em São Rafael, a decadência da extração de minérios e a situação dos ribeirinhos que
plantavam na vazante do Rio Piranhas-Açu. A proposta de digitalização, arquivamento e
disponibilização das fontes pesquisadas é relevante, pois permite que os futuros pesquisadores
possam acessá- las com maior facilidade. É nessa perspectiva e com vistas a consolidação de um
acervo documental que outro projeto se desdobra a partir desta pesquisa e já se encontra em curso:
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Fontes para a história dos Trabalhadores: conflitos e disputas na implantação do Projeto BaixoAçu.
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A BIBLIOTECA ESCOLAR E O ALUNO/LEITOR: Uma relação evidente?
Jesyka Macêdo Guedes1; Verônica Maria de Araújo Pontes2
RESUMO: A importância dada à leitura e à formação de leitores no espaço escolar tem
sido frequente, pelo menos nos discursos oficiais dos programas e propostas voltadas
para a educação, incluindo o Programa Nacional do Livro e da Leitura (PNLL) do
governo Federal e a Lei estadual 9.169 de 15 de janeiro de 2009.Sendo assim, é
necessário que possamos verificar se de fato o contexto educacional, especificamente o
espaço escolar tem sido contemplados por ações que tenham em vista a formação de
leitores para que então possamos modificar o quadro caótico já verificado e divulgado
internacionalmente, como é o caso do PISA (Programa Internacional de Avaliação de
Estudantes) em que nosso país ficou entre os últimos em seus resultados gerais.Em
nossas pesquisas realizadas desde 1998 no Estado do Rio Grande do Norte podemos
constatar que as bibliotecas escolares encontram-se com instalações físicas inadequadas,
além de um acervo fragilizado e desatualizado e com pessoal que exerce suas funções
para cumprir horários estabelecidos, sem intenção nenhuma de formar leitores, mas
apenas realizar empréstimos, e nenhuma interferência real do poder público realizada.
Nos anos de 2007, 2008 e 2009 verificamos a existência de projetos voltados para a
promoção da leitura no espaço da biblioteca escolar, principalmente da rede pública
estadual.Tendo em vista esses discursos voltados para a biblioteca escolar, vimos a
necessidade de realizarmos um estudo para a constatação da relação teoria-prática nesse
contexto. Assim, objetivamos: verificar as condições de funcionamento da biblioteca
escolar, detectar as prioridades da biblioteca escolar, conhecer os projetos existentes
para a biblioteca escolar em torno da formação de leitores; compreender como se dá a
efetivação dos projetos existentes na rede pública estadual em torno da formação leitora,
identificar o tipo de acervo existente no espaço da biblioteca, e conhecer a formação dos
responsáveis pela biblioteca escolar.Para isso, realizaremos uma pesquisa bibliográfica
através de autores como Silva (1986), Azevedo (2006), Pontes (1998, 2009), Milanesi
(1991), Manguel (1997), Zilberman (1988), entre outros, e ainda uma pesquisa
documental e de campo em que verificaremos os espaços da biblioteca escolar e pessoal
responsável na promoção da leitura nesse local. Para a análise dos dados utilizaremos a
Análise Proposicional de Discurso (APD) a partir dos discursos dos sujeitos expressos
em diversos documentos, programas, propostas de leitura.
PALAVRAS-CHAVE: Biblioteca escolar; leitura; leitor.
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INTRODUÇÃO
Para que a escola desenvolva um trabalho voltado para uma formação
crítica, com responsabilidade, é necessário que os que nela trabalham entendam a
biblioteca escolar como centro de referência de informações, que além de disseminadora
do saber acumulado e promotora da leitura, esteja também articulada aos diversos
conhecimentos veiculados na escola.
Ao mencionarmos a biblioteca escolar como disseminadora do saber
acumulado é o mesmo que nos referirmos à democratização da informação que nela é
depositada, visto que uma sociedade que pretende ser desenvolvida não pode dispensar
o saber que se encontra nos livros pois “o livro intermedia a aquisição da cultura,
permitindo a ampliação desta a partir do que já é conhecido e está fixado verbalmente
nos textos escritos” (BORDINI, 1988, p.7). Essa ampliação da cultura, a partir do já
conhecido, exige dos leitores, que não só leiam, mas entendam e transfiram para o nosso
mundo a sua leitura.
Como promotora da leitura a biblioteca deverá propor atividades que
despertem nos que a freqüentam o prazer de ler, e este prazer os levará a imaginar
conhecer lugares e pessoas jamais vistos, mas imaginados por seu pensamento,
conforme afirma Bamberger (1988, p. 29):“Quando uma pessoa sabe ler bem não
existem fronteiras para ela. Ela pode viajar não apenas para outros países mas também
no passado, no futuro, no mundo cósmico. Descobre também o caminho para a porção
mais íntima da alma humana, passando a conhecer melhor a si mesma e aos outros”.
Entendemos que ao surgir, a biblioteca era conservadora e a sua missão era
organizar os poucos livros que se produziam, para transmissão de uma geração a outra
do acervo cultural da humanidade.
Estamos no século XXI e esse quadro deve ser modificado, a sociedade
desenvolveu-se e exige o acesso às informações; os livros encontram-se na biblioteca
para serem lidos. Dessa forma, a biblioteca deve ser entendida como um local de
atendimento ao leitor, e este espaço deve ser organizado em função da melhoria desse
atendimento, e atendendo às expectativas do atual leitor, o que implica dizer que a
biblioteca deverá estar com seu acervo atualizado, colocando à disposição dos seus
leitores as tecnologias que facilitem o acesso ao seu acervo, e acima de tudo um
ambiente prazeroso, capaz de envolver e encantar o aluno/leitor o que possibilitará
então uma melhoria no nível de aprendizagem da leitura e consequentemente em
diversos tipos de aprendizagem, visto que sem a leitura fica muito mais complicado
entender e atuar no mundo em que vivemos.
Concordamos com Zilberman (1988) quando diz que a biblioteca é uma das
formas que a escola e a comunidade dispõem para impor a sua marca na cultura e na
história, pois só através do conhecimento adquirido pela leitura da palavra é que o
indivíduo pode se integrar à sociedade em que vive, rever sua condição de explorado,
para a partir daí agir em busca de uma ação transformadora da realidade.
Para Pontes (1998, p. 29): “Essa ação transformadora da realidade implica
em invenção e reinvenção desta que só é dada com a participação, envolvimento de
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todos os segmentos da escola.” Todas essas afirmações justificam mais ainda uma
pesquisa dessa natureza.
Além do mais, sabemos que a lei 9.169, de 15 de janeiro de 2009 dispõe
sobre a criação da política estadual de promoção da leitura literária nas Escolas Públicas
do Estado do Rio Grande do Norte, e entre outras providências garante espaço de leitura
bem estruturado, com acervo de qualidade em constante ampliação, bem como pessoal
capacitado que implemente projetos de leitura literária.
É hora de constatarmos o que de fato foi efetivado de uma lei promulgada
há 2 anos em nosso estado e que em seu texto dispõe tão amplamente sobre uma política
de promoção da leitura em nossas escolas públicas.
A nossa experiência de trabalho em escolas estaduais fez despertar um
interesse direcionado às suas bibliotecas escolares, visto o descaso e a pouca
importância dada às mesmas. Em conversas informais com auxiliares de bibliotecas
constatamos que a falta de um trabalho dinâmico, ativo se dava devido a desatualização
do acervo bibliográfico, a despreparação dos que nelas trabalham, e a instalação física
inadequada.
Parece-nos que a importância dada à biblioteca escolar, segundo estes
profissionais, é muito pouca, no entanto, os discursos oficiais dos que estão à frente da
educação brasileira voltam-se para a valorização da leitura, do ensino desta, tendo em
vista a formação de leitores, ainda mais depois dos resultados de avaliações diversas
realizadas no nosso país como o PISA (Programme for International Student
Assessment) que ao avaliar a leitura dos nossos alunos com 15 anos de idade nos anos
de 2000, 2003 e 2006 constatou que estamos em um nível inicial de leitura, ou seja,
decodificamos, interpretamos, no entanto, não relacionamos com nosso cotidiano. Isso
quer dizer que não fazemos uso da leitura em nossa prática social, ficando então a
leitura apenas para cumprir obrigações escolares.
Esses discursos oficiais apresentam projetos, programas, propostas voltadas
para a formação de leitores em nosso país como Plano Nacional do Livro e da Leitura
(PNLL) do governo Federal que segundo Pontes (2009, p.208): tem em sua proposta
quatro ações principais: (1) Formação continuada de profissionais da escola e da
biblioteca – professores, gestores e demais agentes responsáveis pela área da leitura; (2)
produção e distribuição de materiais de orientação, como a Revista Leituras; (3)
parcerias e redes de leitura: implantação de centros de leitura multimídia; (4) ampliação
e implementação de bibliotecas escolares e dotação de acervos – Programa Nacional
Biblioteca da Escola/PNBE.
Pretendemos com nossa pesquisa verificar o que tem sido feito em torno da
formação do leitor na biblioteca escolar que deve ser um espaço ativo, dinâmico,
responsável pela busca e formação de leitores, bem como um eixo cultural que propicie
o fortalecimento da nossa cultura, e o acesso ao conhecimento de culturas diversas, o
que para Milanesi (1991) representa um centro de cultura.
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METODOLOGIA
Os dados obtidos na pesquisa baseou-se numa abordagem qualitativa em
que analisamos os dados levando em conta a produção dos documentos por sujeitos
envolvidos em propostas/programas educacionais, os espaços em que vários sujeitos
participam e as representações produzidas nesses espaços a partir da sua própria
estrutura, acervo e formação.
Bogdan e Biklen (1991) alertam para a importância da investigação do
contexto em seu ambiente natural, entendendo que o local estudado precisa ser
entendido no contexto da história das instituições a que pertencem, de forma descritiva
em que a palavra escrita é importante para o registro dos dados, bem como para a
disseminação e análise dos dados.
Sendo assim, utilizamos de uma pesquisa bibliográfica, documental e de de
campo a realizada nas bibliotecas escolares da rede estadual da Cidade de Mossoró-RN.
Os sujeitos da pesquisa são os responsáveis pela biblioteca, denominados de auxiliares
de biblioteca, bem como os sujeitos envolvidos nos projetos existentes em torno da
formação do leitor no contexto escolar.
Do universo de 61 escolas estaduais situadas na Cidade de Mossoró-RN, 39
possuem bibliotecas escolares. No entanto, tomamos como amostra um total de 12
escolas distribuídas em zonas/regiões distintas para que a realização da pesquisa
contemplasse uma realidade mais ampla do contexto estudado.
Entendemos assim, que esta amostra possibilitará uma visão da realidade
mossoroense em bairros diversificados, o que possibilitará uma verificação mais
concreta e real, e até comparativa dos diferentes locais, sejam periféricos, centrais ou de
locais considerados de poder aquisitivo maior.
O projeto terá continuidade no período de 2012 a 2013 já tendo sido
contemplado com recursos da UERN e da FAPERN no Edital n.05 PPPIV.
No momento, estamos na fase de realização da coleta de dados feita através
de roteiro de observações em torno do espaço existente, da formação dos auxiliares ali
presentes e das atividades com finalidades de formação leitora.
Analisaremos os documentos à luz da APD (Análise Proposicional do
Discurso) pois sabemos da existência de discursos visíveis ou não nestes documentos e
que carregam consigo a visão dos sujeitos envolvidos na construção de projetos,
propostas educativas seja para o nosso país, região, estado ou cidade. Essa escolha de
análise está relacionada com uma perspectiva que inclui o homem como um ser
histórico e social, capaz de vivenciar e modificar o contexto em que está situado.
Orlandi (2007, p. 91) quando compara outros tipos de análise com a análise de discurso:
“(…) na Análise Linguística e na Análise de Conteúdo se trabalha com produtos e na
Análise de Discurso com os processos de constituição (dos sujeitos e dos
sentidos).”Levando em conta os elementos explicativos da Análise de Discurso e uma
tentativa de sistematização melhor dos dados é que escolhemos a Análise Proposicional
do Discurso que, para Pires (2008, p.86), “(…) resulta de tentativas, ensaiadas ao longo
de dez anos de busca de um maior rigor científico na análise.”
RESULTADOS E DISCUSSÃO
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A busca de alternativas concretas para a superação das falhas e dificuldades
encontradas pelo professor no que diz respeito à formação de alunos leitores tem sido
cada vez mais uma constante nos estudos de educadores que vislumbram a escola como
proporcionadora de espaços de conhecimento, como responsável pela formação de
pessoas capazes de serem ativas e criadoras de conhecimentos, ainda mais agora com
resultados tão insatisfatórios das avaliações internacionais feitas pelo PISA, em que o
Brasil encontra-se nos últimos lugares nos anos de 2003,2006,2009.Para isso serão
necessários estudos e propostas de ações voltadas para uma prática educativa na sala de
aula, articulando teoria e prática, saberes e experiências dos professo,res, bem como
levando em conta os conhecimentos adquiridos pelos alunos no seu cotidiano, o que
identificamos como prática social, e nível de literacia em leitura. Verificar a prática do
professor, o saber dos alunos, refletir sobre tudo isso e propor um processo de
intervenção constitui-se uma inovação no campo da pesquisa e da produção científica
em Educação.
Dessa forma, os resultados, as reflexões e análises proporcionadas por essa
pesquisa serão significativos e esclarecedoras para uma possível retomada da prática e
relação dessa com o embasamento teórico sugerido sobre o processo de compreensão de
leitura, o papel da biblioteca no espaço escolar, o que favorecerá a formação de leitores.
Os resultados dessa pesquisa possibilitarão uma reflexão sobre a prática do
responsável pela biblioteca escolar, bem como sobre o papel dos professores em torno
da formação de leitores, através de uma intervenção com projetos de contação de
leituras, ampliação de salas de leitura e acervo literário, e práticas de leitura diárias, o
que acarretará em uma contribuição da Academia na indissociabilidade da teoria com a
prática.
Além disso, essa pesquisa contribuirá para a possibilidade de uma relação
teórico-prática com os alunos do Curso de Pedagogia da disciplina Literatura e Infância
que farão uso deste projeto para reflexão da prática literária do espaço de leitura na
escola pública da cidade de Mossoró.
Esses estudos já estão verticalizados para as análises principalmente do
Grupo de Estudos e Pesquisas em Alfabetização e Letramento, visto que já apresenta
uma discussão literária e práticas de socialização de leitura, bem como discussões,
pesquisas em torno da formação do aluno/leitor na escola pública da Cidade de
Mossoró, e ainda em espaços não escolares, como na educação do campo, também foco
de estudo do referido grupo.
A pesquisa já verificou, a partir das observações realizadas inicialmente,
que algumas escolas não apresentam o espaço da biblioteca escolar como oficialmente é
divulgado pela Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Rio Grande do Norte,
além disso, uma escola, considerada de grande porte, não aceitou o ofício encaminhado
e os esclarecimentos feitos sobre a pesquisa pois não considerou a relevância do projeto
para sua instituição.
Inicialmente, previmos no projeto sua realização apenas na Cidade de
Mossoró-RN, no entanto, devido ao interesse e participação de alunos do Curso de
Pedagogia do Núcleo Avançado de Educação Superior de Caraúbas – NAESC,
estaremos ampliando a pesquisa para as Cidades de Caraúbas e Apodi.
CONCLUSÃO
A partir do objetivo geral: analisar as condições de funcionamento da
biblioteca escolar das escolas públicas estaduais da Cidade de Mossoró-RN, passamos a
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ampliar nossos estudos teóricos sobre a temática incluindo a nova lei 9.169 de 15 de
janeiro de 1969, que dispõe sobre a criação da política estadual de promoção de leitura
literária nas Escolas Públicas do Estado do Rio Grande do Norte, assim como as novas
pesquisas do Brasil em torno da leitura como: RETRATOS DA LEITURA que constata
novas dificuldades de formação do leitor brasileiro.
Verificamos que atualmente, apesar da lei ter sido instituída desde janeiro
de 2009, as escolas ainda não apresentam uma estrutura compatível com a necessidade
de formação do aluno/leitor no espaço escolar.
No entanto, ainda temos muito a analisar, visto que iniciamos a coleta de
dados há apenas um mês, e estamos ampliando os estudos também em torno da análise
destes dados a partir de duas teorias: Análise Proposicional do Discurso – APD e
Análise do Discurso para que contemplem devidamente os discursos, os projetos de
leitura e os documentos coletados.
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A ESPECIFICIDADE DA EDUCAÇÃO DO CAMPO E AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA
AS ESCOLAS RURAIS MICAELENSES
Marina Natalina Benício;1 Maria Euzimar Berenice Rego Silva2

RESUMO: O objetivo desse texto é tratar sobre “As Políticas Publicas para as escolas do Campo
no município de São Miguel/RN”; procurando estabelecer os princípios que regem a educação,
adotadas nas áreas rurais, tal como a articulação das Diretrizes para a elaboração do Plano
Municipal de Educação (PME). Na qual já é sabido que a Educação do Campo - mas não só apenas
a do campo - desde seu inveterado social foi motivo de esquecimento por parte dos governantes. O
escopo de interpretação nos direciona para uma discussão metodológica sobre os princípios que o
PME aborda em se tratar da educação nas escolas rurais do município de São Miguel, e se estão
pautadas nas “Diretrizes Operacionais para a Educação Básica do Campo, parecer Nº36/2001”; com
a finalidade de percepção dos pontos positivos e negativo. Além disso, de uma forma panorâmica
será tratado da “Especificidade da educação do campo” com o objetivo de elucidar o ponto
principal. Olhando para os anseios; a metodologia para a concretude desse trabalho deu-se através
de uma pesquisa bibliográfica que discute os temas: Educação do campo, Política Educacional e
LDB. Logo em seguida uma pesquisa documental do “Plano Municipal de Educação” da Secretaria
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo do município de São Miguel, juntamente com a
análise do “Diagnóstico da Situação Educacional do Município de São Miguel/RN” (2003). A
coleta de dados foi feita através de pesquisas documental, assim como de fornecimento de
informação dos gestores da Secretaria.
PALAVRAS – CHAVE: Escolas rurais; Educação do campo; Políticas Educacionais.
INTRODUÇÃO
A educação em seu aspecto geral sempre foi anódina ao poder público, isso é explicado
quando nos remetemos a sua origem, onde o papel era de “informar” as classes que eram mais ricas.
Embora isso não tenha acabado apenas adquirido nova roupagem, a educação tornou-se um direito
para todos; trazendo consigo um déficit em sua qualidade e especificidade. Essa especificidade é o
epicentro da educação do campo, na qual luta por uma educação enraizada em sua cultura local,
com organizações próprias e sujeito da ação e transformação.
Esse escopo epistemológico sobre educação do campo, é que secunda para a observação
sistemática da Política Publica das escolas do Campo de São Miguel com objetivo de analisar as
propostas do PME no tocante a educação rural, comparando as proposta do plano - elaborado pelo
município - com as propostas das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica do Campo; para
poder chegar a um consenso do que estar sendo feito pelos gestores,e daí poder entender a
verdadeira preocupação com o ensino do campo.
O motivo deste laboral está centralizado na forma sucedânea em que à escola do campo
se encontra, onde seus problemas são resolvidos com paliativos que impedem que a educação dessa
área se fortaleça, mude o seu sistema organizacional, entre outros; favorecendo para a não mudança
do escopo da forma subalterna em que se encontra a educação rural sobre a urbana.
¹ Discente do 3º Período do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus Avançado Profa. Maria Elisa de
Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). E-mail:
maryna.benicio@hotmail.com.
2
Mestra em Ciências Sociais e professora do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus Avançado Profa.
Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM), UERN. E-mail: bereserras@hotmail.com. (Orientadora).
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Dessa forma, uma reconstrução da educação do campo em suas entidades é o ponto
principal, começando pela sua especificidade; que é a maior carência que se pode perceber. Daí
poder-se-á falar em uma educação do campo, pois o que antes a caracterizava do campo, era a sua
localidade.
O intento da pesquisa realizada, estar na busca pela desmistificação e desmitificação do
que foi sempre tratado como educação do campo, tentando mostrar como seria fácil enfrentar e lutar
pelo impossível na educação rural; já que o possível vivemos hoje e consideramos pouco; do que
tentar explicar a causa da impossibilidade em adotar protótipos específicos a educação do campo,
antes mesmo de ser tentado.
MATERIAL E MÉTODOS
Foram usados para a coleta de dado o Plano Municipal de Educação (PME) da
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo do município de São Miguel,
juntamente com a análise do “Diagnóstico da Situação Educacional do Município de São
Miguel/RN” (2003); junto com algumas pesquisas virtuais com o objetivo de analisar o atual quadro
sócio-econômico de São Miguel, tendo como suporte o site do IBGE e o censo escolar da
SEEC/RN, que nos auxiliaram no fornecimento de informação que constava no PME - elaborados
pelos gestores da Secretaria no ano de 2003 - buscando saber quais mudanças aconteceram durante
esse período. Também fez parte do material analisado a “Monografia” de Luiz Carlos Alves da
costa, atual secretario de Educação de São Miguel, que traz a temática: “Plano Municipal de
Educação: Impactos no Ensino Publico do Município de São Miguel.
Analisamos o PME com buscando identificar quais objetivos e metas são direcionados
as escolas rurais do município, e se esses objetivos podem ou poderão vim a ser compridos.
No tocante a pesquisa bibliográfica, discutimos autores que abordam as temáticas:
educação do campo, política educacional e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB), tais como: Arroyo, Caldart e Molina (2004); Brandão (2007); Freixo e Teixeira (2006);
Gentili e McCowan (2003); Lucini e Vendramini (2007); Nascimento e Gregorin Filho (2000);
Pesente e Medeiro (2006); Queiroz, Souza e NETO (2004); Saviani (2008); Tommasi (2007).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nos dias atuais a função da educação é auxiliar no desenvolvimento do educando e
prepará-lo para o exercício da cidadania e para a sua qualificação no trabalho. Mas nem sempre a
educação teve essa finalidade. Anteriormente, ela tinha o compromisso de informar as elites sendo
elas oriunda da nobreza ou da burguesia ascendente (NASCIMENTO; GREGORIN FILHO, 2000,
p. 115).
Nessa concepção perceber-se-á que a educação estava voltada para atender as camadas
superiores, e atendendo a minoria da população dessa época, proporcionando o aumento do
prestigio da escola naquele período. Na qual existiam camadas privilegiadas e as mesmas tinham o
objetivo de denominar o restante da população nos aspectos político, econômico e intelectual, o que
se dizer de hoje?
Mas o que será que mudou na educação? Será que ela atende a todas as camadas sociais
com equidade? Essa resposta é clara aos olhos; o que aconteceu foi uma nova roupagem da
educação. Isso é justificado através dos índices de analfabetismos no Brasil, onde as áreas mais
pobres como o Nordeste e o Norte, é onde permanecem os maiores níveis de analfabetismo (ver
gráfico1).
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Gráfico 1- Taxa de analfabetismo nas grandes regiões brasileiras
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, 2007.

Não se pode pensar em uma educação para todos enquanto contingente de pessoas estão
fora da escola. Mas vale salientar; educar não é apenas estar matriculado na escola, não é ter apenas
prédios para lecionar semanalmente. Educar é preparar o individuo socialmente, intelectualmente,
para a cidadania e especialmente atentando para as necessidades especiais e especificas. (GENTILI;
MCCOWAN, 2003, p. 266).
Vivemos em um contingente de pessoas com: cultura, identidades, valores,
organizações políticas, costumes, línguas, entre outros, que são diferentes e diversificadas. Daí se
parte um questionamento, a educação estar atentando para essas diferenças –especificidades- que
elas merecem?
Nesse presente estudo, o foco principal estar pautado nessa especificidade da educação
rural, onde se pode perceber que essa educação é tratada com desinteresse por parte do poder
publico, e com insignificância é visto o ensino que lá acontece. Na qual não é esquecida, mas
adaptada à realidade da educação urbana (ARROYO, 2007, p. 158).
O Plano Municipal de Educação de São Miguel: Objetivos de mudança para a escola do
campo
O PME de São Miguel tem como objetivo principal “identificar as carências e
dificuldades do município, desde a necessidade de avançar o nível de escolaridade da população
concomitante á elevação do nível de qualidade” (SÃO MIGUEL, 2003, p. 8). Dentro desse objetivo
geral cabe a ele atender a educação de modo geral com equidade, mas atentando para as
especificidades de cada ensino, na qual não venha a favorecer mais a um e a outro menos.
Dentre os objetivos do PME, que tem como foco a educação do campo, perceber-se-á
poucos objetivos, que são eles:
 Dinamizar e criar bibliotecas em salas de leituras nas zonas urbanas e rurais.
 Implantação das salas de TV Escola na Zona Urbana e Rural, (kit Multimídia), retroprojetor,
fita VHS e outros.
 Implementar o espaço físico, modernizar e dar condições de funcionamento do Centro
Municipal de Ensino Rural.
 Ampliar em 50% os laboratórios de informática na zona urbana e 30% da zona rural.
 Criar estratégias e planejamentos específicos no atendimento aos alunos da zona rural.
 Prover de transporte escolar as zonas rurais, quando necessário, em colaboração da União e
do Estado de Forma a garantir a escolarização dos alunos e acesso á escola.
 Aquisição do Kit de Informática para todas as escolas rurais, dentro da vigência do plano.
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Instalar, em dez anos, pelo menos 6 (seis) laboratórios de informática nas Escolas Rurais,
respeitando-se o número de alunos das escolas e das series.
 Estruturar os Centros Municipais de Ensino Rural, agregando a todos ele todas as escolas
rurais, viabilizando a informatização dos dados estatísticos.
Esses pontos vêm objetivar uma parcela mínima em mudanças, que na verdade já
deveria ser garantidas, mas o que não se percebe é uma especificidade para esse ensino; com
professores capacitados para atuar no campo, com suas raízes firmadas no campo, com projetos
específicos para essa educação. Mas, o que acaba de se perceber é uma “adaptação”, que vem a
beneficiar a educação de um modo geral é dividido entre o campo e a cidade. Onde por vezes a
escola do campo recebe uma parcela menor que a da cidade.
O quadro atual da escola do Campo de São Miguel, Luiz Marcos Alves Costa, o devido
município tem em funcionamento 25 escolas rurais, com aproximadamente 1.200 matriculas que
vão desde a creche até o 9º ano do Ensino Fundamental. Para a distribuição dessas escolas, estão em
atuação 60 professores na qual estimasse que 80% destes tenham especificidade. Os programas
destinados para a educação do campo do referido município, é o Programa Escola Ativa, na qual
vem atender as classes multisseriadas, que vem trazendo significativo resultados na aprendizagem.
Para o bloco de alfabetização tense o programa local que foi iniciado este ano de 2012, chamado
APRENDER, que tem como objetivo centra e garantir a alfabetização na idade certa.3
De acordo com a informação, é necessário um bom desenvolvimento educacional nessa
área; já que, o quer estar em questão e 1.200 crianças e jovens que carece de uma boa formação, que
os prepare para a vida. E cabe a cada professor ter uma boa formação para atender a todos os
requisitos, e uma preparação para desenvolver os programas que são direcionados para lá; em
especial o Programa escola Ativa que
[...] é uma estratégia metodológica voltada para classes multisseriadas e tem como
pressupostos ensino centrado no aluno e em sua realidade social; professor como facilitador
e estimulador; gestão participativa da escola; e avanço automático para etapas posteriores.
Portanto, aspecto que a escola tem plena autonomia, mas que devem estar bem detalhados
em sua Proposta Pedagógica e legalmente embasados no regime escolar. (PESENTE &
MEDEIROS, 2006, p.13-14)

Cabe ao professor do campo, em que a escola atenda a esse programa ter o
conhecimento das especificidades do mesmo, “e conhecer a atual LDB e estar atentos quanto a sua
aplicabilidade no âmbito escolar.”(PESENTE & MEDEIROS, 2006, p. 41). Mas o que se pode
perceber em diversas escolas rurais é que nem o professor sabe o que realmente o programa quer
atender, quanto mais o a forma de aplicá-lo.
Sabe-se que os programas que vem a beneficiar a educação do campo são bonitos e bem
estruturados, na qual carece de apoio da organização local e o comprometimento de ambos para que
juntos possam mudar o campo escolar, mostrando que pode ser desmistificada aquela velha ideia de
que os alunos e professores são pessoas portadas de conhecimento limitado.
Surgimento da Educação do Campo e as Dificuldades Enfrentadas
A educação do campo desde sua formação teve o seu interesse voltado para o plano
secundário, onde seu foco era voltado para os jovens e adultos, interessados em habilitá-los para
votarem nas eleições diretas. E o ensino para crianças estava de fora das prioridades das políticas
educacionais. (QUEIROZ, 2004, p. 144)
Essa mesma educação serviu, em décadas atrais para alavancar a situação de dois
grandes problemas: fluxo migratório e povoar terras disponíveis. (Souza & Neto, 2004, p. 179)
3

Informação verbal. Noticia fornecida pelo Secretario de Educação de São Miguel, Luiz Marcos Alves da Costa.
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Diante disso pode-se perceber que a educação rural surgiu de uma necessidade de
resolver outros problemas. Na qual desde seu inicio nunca teve algo especifico para si mesmo, ou
seja, educar os cidadãos que lá residem para torná-los possuidores de identidades próprias e
desfrutadores de direitos e deveres.
A educação daquele local era reduzida a pratica de ensinar a ler e escrever e dominar
as quatro operações da matemática junto com algumas orientações técnicas para trabalharem na
agricultura. Isso já seria o bastante para aquele povo!
Então a educação do campo surgiu não de iniciativas políticas e nem emergiu no
vazio, mas da luta de movimentos e lutas sociais e mobilização de trabalhadores do campo, que
estavam descontente com a realidade do “desemprego, precarização do trabalho, e ausência de
condições matérias de sobrevivência para todos”. (VENDRAMINI, 2007, p. 123)
É preciso observar que a vida das pessoas que moram em áreas rurais tem aspectos
diferentes. Essas diferenças não devem ser vistas como entraves, mas como manifestação cultural
legitima e peculiar de um povo. Não existe nenhuma sugestiva na LDB que indique a supremacia da
educação urbana sobre a educação rural. O que existe é uma norma padrão a ser observado em todo
território brasileiro. Mas, o texto constitucional da educação, prevê respeito às diferenças regionais
e conseqüentemente a adaptação do sistema educacional nessas regiões. Essas adaptações não
devem ser interpretadas em termos de bom ou ruim. Mas percebido dentro de seu contexto
situacional. As pessoas que moram em áreas rurais têm a mesma capacidade que os outros gruposurbanizado socialmente- têm de se socializarem, e contam com uma grande diversidade ética.
Temos que deixar a visão do etnocentrismo e ter a visão de:
Um olhar que projeta o campo como espaço de democratização da sociedade brasileira e de
inclusão social, e que projeta seus sujeitos como sujeitos de história e de direitos; como
sujeitos coletivos de sua formação enquanto sujeitos sociais, culturais, éticos, políticos.
(ARROYO, 2004, p. 12).

É necessário desenvolver o pensamento de dependência que existe entre a cidade e o
campo e: “[...] o papel de fortalecer a identidade e a autonomia das populações do campo e ajudar
ao povo brasileiro a compreender que não há uma hierarquia, mas uma complementaridade: cidade
não vive sem campo que não vive sem cidade.” (ARROYO; 2004, p. 15, grifo do autor).
Não existe uma independência total de ambos os lados, cada um carece do outro, onde
juntos forma uma sociedade que podem se unir para formarem indivíduos portadores de
conhecimento com especificidade.
Deve ser garantido o direito a uma escola que em sua especificidade não seja apenas no
campo, mas que seja do e no campo. “No: o povo tem direito a ser educado no lugar onde vive; Do:
o povo tem direito a uma educação pensada desde o seu lugar e com sua participação, vinculada às
suas necessidades humanas e sociais” (CALDART, 2004, p.149 -150, grifo do autor).
Caldart (2004) vai abordar uma realidade vivenciada em nosso cotidiano. Em alguns
municípios vemos a escola apenas no campo, ou seja, em seu contexto de localidade; o que a
caracteriza como escola rural, construída em sítios, e que não tem em seu corpo funcional
definições de uma educação pensada e elabora para atender as necessidades dos que dela precisa;
para poder ser afirmado que ela também é do campo.
Segundo Caldart (2004, p.150) “a educação do campo se tem desenvolvido em muitos
lugares através de programas, de práticas comunitárias, de experiências pontuais.” Além de formar
escola devesse ter em mente que é preciso fazer educação dentro dela, que lá tenha educadores
capacitados para o ensino aprendizado das crianças que necessitarem, e que sejam construídas
políticas publicas para atender a todas as demandas educativas assim como seus “prédios
educacionais”. E importante que a comunidade local possa ver a educação como elemento chave da
formação do indivíduo, já que podem ser presenciados casos em que a criança vai à escola só por
causa da merenda, já que em sua casa a alimentação falta, e lá eles tem a oportunidade de comer a
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única refeição do dia; outros vão á escola para não serem cortados dos Programas do Governo
Federal, ainda existe aqueles que só estão lá devido que pais obrigam a eles a frequentarem devido
que não aquenta os mesmo em casa. Nesse caso, qual é o papel da educação? (GENTILI, 2003, p.
262).
CONCLUSÃO
Diante do exposto, pensar a educação campo é dimensionar nossa atenção para um
conjunto de fatores que explicam a razão de sua projeção, e por vezes, o seu não desenvolvimento
enquanto um sistema de Ensino. No entanto, quando olhamos para a educação do município de São
Miguel e compara-se com os ditames dos textos constitucionais intrínsecos à educação brasileira,
percebemos que ainda existe um grande vácuo no sistema educacional do mesmo município.
Conforme constatado em nosso artigo, a educação nacional, apesar de seus avanços ainda precisa de
mudanças, já que apresenta uma taxa de analfabetismo da região nordeste é de 18,9%. Ainda existe
muito a ser feito. Assim sendo, para que tenhamos uma boa educação é preciso à preservação dos
estabelecimentos oficiais da educação, escolas com características próprias do campo, garantia da
educação básica de qualidade, igualdade entre as escolas dos setores urbanos e rurais no que se
refere aos investimentos públicos, preservação de padrão de qualidade e incentivo ao
desenvolvimento sustentável de ambas, escolha de profissionais capacitados que em especial, tenha
suas raízes no local onde irar trabalhar. Onde consiste em uma difícil tarefa, pois na maioria das
vezes o professor tem que deslocar da cidade para poder ensinar na zona rural; com isso ele acaba
não fazendo parte das dificuldades enfrentadas pelos alunos e pais (ARROYO, 2007, p. 169).
Por último, defendemos a participação de todos para o desenvolvimento do nosso
sistema educacional, a saber; família, comunidade escolar e sociedade e o compromisso de nossos
representantes políticos.
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A ÉTICA NA FORMAÇÃO INICIAL DO PEDAGOGO DE HOJE
Adriana Rosicléia Ferreira Castro1; Leandro Gomes Silva2; Sheyla Maria Fontenele Macedo3
RESUMO: O trabalho investigativo “A ética na formação inicial do pedagogo de hoje”, é parte
dos resultados da pesquisa PIBIC/UERN “O acontecer da Ética nos cursos de Pedagogia:
tessituras e possibilidades de novos arranjos entre o ensinar e o aprender”4, 2011-2012.
Objetiva subsidiar reflexões acerca da identidade do pedagogo de hoje e da importância da ética na
formação inicial do pedagogo. O artigo é de cunho bibliográfico, documental e de campo. Os
sujeitos da pesquisa foram alunos (as) do sétimo período do curso de Pedagogia, que responderam
um questionário estruturado, cujos dados foram analisados de forma descritiva. Fundamenta-se na
pesquisa qualitativa. Como referencial teórico básico: a) Guzza (2011), Rios (2001) e Severino
(2011) sobre a dimensão ética; b) Freire (1996), sobre a prática do ensinar-aprender; c) Tardif
(2002) com a discussão dos saberes docentes; d) Legislação educacional, em especial a resolução
01/2006 que institui as Diretrizes e Bases do Curso de Pedagogia. Organizado em dois tópicos: a)
da construção da imagem do “ser” pedagogo hoje; b) revela a necessidade de que a ética se
configure como discussão necessária nos cursos de Pedagogia. Configura-se numa pesquisa
relevante por contribuir principalmente para a construção da identidade profissional docente ao
desvendar que a ética é categoria imprescindível na formação do pedagogo de hoje.
PALAVRAS-CHAVE: Ética; Formação Inicial; Pedagogo.
INTRODUÇÃO
O artigo “A ética na formação inicial do pedagogo de hoje”, é parte dos resultados da
pesquisa PIBIC/UERN “O acontecer da Ética nos cursos de Pedagogia: tessituras e
possibilidades de novos arranjos entre o ensinar e o aprender”5, 2011-2012.
A metodologia é de cunho bibliográfico, documental e de campo e fundamenta-se na
pesquisa qualitativa, em que os sujeitos da pesquisa foram alunos (as) do sétimo período do curso
de Pedagogia, que responderam um questionário estruturado, organizado em 3 (três) sessões, cujos
dados foram analisados de forma descritiva. Fundamenta-se na pesquisa qualitativa.
Além do referencial básico estudado no decorrer da pesquisa PIBIC/UERN, foram
elencados para esta fase: a) Guzza (2011), Rios (2001) e Severino (2011) sobre a dimensão ética na
formação de professores; b) Freire (1996), sobre a prática do ensinar-aprender; c) Tardif (2002)
com a discussão dos saberes docentes; d) Legislação educacional, em especial a resolução 01/2006
que institui as Diretrizes e Bases do Curso de Pedagogia.
O artigo foi organizado em dois tópicos: a) da construção da imagem do “ser” pedagogo
hoje; b) revela a necessidade de que a ética se configure como discussão necessária nos cursos de
Pedagogia.
Dos tópicos analisados, pode-se constatar que hoje o pedagogo assumiu novos papéis na
sociedade, o que reconfigurou sua formação nos campos do legal e da formação inicial. E
que, entretanto, essa formação não contempla alguns saberes necessários à
1

Discente do Curso de Pedagogia, Departamento de Educação, Campus Pau dos Ferros/ UERN. Email:
adriana.ferreirac@hotmail.com
2 Discente do Curso de Pedagogia, Departamento de Educação, Campus Pau dos Ferros/ UERN. Email: leand_silva@hotmail.com
3 Professora Assistente II, do Curso de Pedagogia, Departamento de Educação, Campus Pau dos Ferros/ UERN. Email:
sheylafontenele@yahoo.com.br
4 Tendo como coordenadora geral a professora Ms.Sheyla Fontenele, do departamento de Educação, da Universidade do Estado do
Rio Grande do Norte, Campus Pau dos Ferros.
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profissionalização, hoje complexa e ainda indefinida deste profissional, tais como a
dimensão ética, presente muitas vezes nos discursos, mas inexistente, inclusive, na
transversalidade, conforme denunciam os(as) próprios(as) alunos (as) do curso.
Encontramos estudiosos no campo da ética na formação de professores que defendem
que estes estudos não poderiam ou deveriam ficar na obscuridade do currículo, pelo contrário, é
preciso que ganhem “corpo e luz”.
Configura-se numa pesquisa relevante por contribuir principalmente para a construção
da identidade profissional docente ao desvendar que a ética é categoria imprescindível na formação
do pedagogo de hoje.
Foram elencados como objetivos:
a) Geral: subsidiar reflexões acerca da identidade do pedagogo de hoje e da importância
da ética na formação inicial do pedagogo.
b) Específicos: 1. Refletir acerca da construção da imagem da condição do “ser”
pedagogo no hoje; 2. Identificar a necessidade premente de discussões realmente
intencionais nos cursos de Pedagogia sobre a dimensão ética da formação do pedagogo.
MATERIAL E MÉTODOS
A metodologia utilizada se organizou com base no seguinte caminho: a) pesquisa
qualitativa, pela natureza de análise fenomenológica dos dados; b) bibliográfica e documental (a
passagem por algumas leis que subsidiam a formação do pedadogo); c) de campo.
O campo surgiu a partir da intenção de realizar uma “escuta” dos principais sujeitos
dessa pesquisa, os (as) alunos (as) do curso de Pedagogia. Neste sentido, foi aplicado um
questionário para 10 (dez) alunos (as) do sétimo período no referido curso do Campus Avançado
“Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia”, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
(CAMEAM/UERN). Sendo que o universo da classe é de 37 alunos (as) e foi utilizada uma
amostragem de 4 (quatro) documentos, em razão do grande número de dados coletados. Estes 4
(quatro) questionários foram escolhidos aleatoriamente dos 10 (dez) aplicados, para fins deste
artigo. O critério de escolha do sujeito deu-se em decorrência de que estes estão em fase de
conclusão do curso, tendo condições de realizar uma análise de sua trajetória curricular. O
questionário foi estruturado com questões abertas, organizadas em 03 (três) sessões,
especificamente: a) Dados sobre os(as) alunos (as) participantes (4 questões); b) Dados sobre as
concepções de ética ( 5 questões); b) Dados sobre a ética na formação inicial (7 questões). Dos
materiais utilizados (papel e impressora), todos foram cedidos pelo Grupo de Estudos e Pesquisas
em Planejamento do Processo de Ensino-aprendizagem (GEPPE).
RESULTADOS E DISCUSSÃO

1. DOS RESULTADOS
a) Conceito de pedagogo: Ser pedagogo no hoje é, apesar dos desafios que surgem em
seus novos campos de trabalho, ser fundamentalmente um educador. Neste sentido, o educador é
aquele que está literalmente comprometido com o ensino, com o ato de ensinar. Consciente da
responsabilidade de promover o aprendizado. Independente do espaço educacional que atue, o
educador é o que vive intensamente a prática do ensinar-aprender, que de acordo com Freire (1996,
p. 13) significa que: “Quando vivemos a autenticidade exigida pela prática de ensinar-aprender
participamos de uma experiência total, diretiva, política, ideológica, gnosiológica, pedagógica,
estética e ética, em que a boniteza deve achar-se de mãos dadas com a decência e com a seriedade”.
b) O que precisa um pedagogo: O pedagogo precisa ter mais do que a sua licenciatura
para atuar. Ele necessitará ter conhecimentos que efetivem a possibilidade de uma prática educativa
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compromissada, séria, dedicada e respeitosa pelo seu trabalho. As teorias serão subsídio
fundamental para o seu fazer, mas é preciso responder eticamente à função social que lhe cabe.
c) O papel: É papel do pedagogo compreender que está na essência de sua prática o
compromisso com a inclusão social pelo conhecimento. O conhecimento liberta o homem. E que
neste sentido, é importante que as relações humanas funcionem como elos no cumprimento desta
função. E é a ética que faz esse papel mediador.
d) Função social: A sociedade da competência forja a marca da competição, da “farinha
pouca no pirão do outro”. O pedagogo não poderá ficar à margem das novas formas que o mundo se
organiza, das novas exigências, mas deverá buscar e adotar soluções por caminhos retos, capaz de
(re)inventar-se em cada situação não de deixando sucumbir pelo universo de transformações de
sociedades de consumo.
e) Dos saberes éticos: Os (as) alunos (as) denunciaram que a discussão ética está “fora”
da formação do pedagogo. Triste constatação. Mas o fato é que, exige-se que o pedagogo possa
dominar diversos saberes e mesmo ser capaz de (re) inventá-los. Mas que se o pedagogo de hoje
não desenvolver posturas pautadas na ética, sua práxis será descontextualizada de humanização, e
para que serve um conhecimento desumanizado?
2. DAS DISCUSSÕES
As discussões foram organizadas em dois blocos distintos: no primeiro trouxemos
sobre o que significa “ser pedagogo no hoje” e o segundo, sobre a dimensão ética da formação
inicial do pedagogo.
2.1 Ser pedagogo no “hoje”
Vivemos numa sociedade influenciada por uma economia capitalista, em que o
consumo exige do ser humano capacidades e competências focadas na competição, na luta para
alcançar melhores postos no mercado de trabalho, em que “ter” é o “discurso da hora”. Esse modelo
repercute numa sociedade excludente, egoísta em que as relações sociais terminam por configurarse como necessidade de últimos planos, em que valores como o respeito e a honestidade são, por
vezes desprestigiados. A prioridade são as relações comerciais e neste sentido o humano se constrói.
As pessoas correm contra o tempo, até porque, nessa sociedade mercadológica, “tempo
é mesmo dinheiro”. E nessa busca pelas condições melhores de sobrevivência, a essência da
fraternidade humana ganha tonalidades de peça “fora de moda”. Vivemos na e pela corrida
desenfreada em busca do novo, do melhor, do poder, da ilusão do que o consumo pode oferecer.
Nada mais satisfaz o ser humano. As relações humanas se tornaram “descartáveis”, “fluídas”,
“passageiras”. A humanidade se encontra num contexto pós-moderno em que:
Mudam-se valores: é o novo, o fugidio, o efêmero, o fulgaz, o individualismo, que
valem. A aceleração transforma o consumo numa rapidez nunca vivenciada: tudo é
descartável (desde copos a maridos/ou esposas). A publicidade manipula desejos,
promove a sedução, cria novas imagens e signos, eventos como espetáculos,
valorizando o que a mídia dá ao transitório da vida. As telecomunicações
possibilitam imagens vistas em todas as partes do planeta, facilitando a
‘mercadificação’ de coisas e gostos. A informatização, o computador, o caixarápido 24 horas, a telemática são compulsivamente disseminadas. As lutas mudam:
agora não é contra o patrão, mas contra a falta deles. Os pobres só dizem presente
nos acontecimentos de massa, lugar de deslocamento das energias de revolta.
(CAVALCANTE APUD SILVA, 2000, P. 14).
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As palavras de Cavalcante (2000) assinalam exatamente o que já foi mencionado, o
descompromisso com a vida, pois a felicidade pode ser “comprada”.
No campo profissional, agora deslocando a discussão para este ser, o pedagogo, as
influências desse mundo pós-moderno se fazem presentes. Nas escolas percebe-se a luta exacerbada
na escalada do “aperfeiçoamento”, da “qualificação profissional”, em que os educadores correm em
busca da garantia de seus empregos e de sua sobrevivência. Há que se fazer cursos, há que se fazer
outras graduações, é necessário participar de eventos, é preciso publicar artigos,
publicar..publicar..é a “ordem do dia”. Vocação e espírito de missão parecem expressões que foram
substituídas por “emprego”, “salário”, “melhores condições de subsistência”, “competição”. A
grande questão é: E o ensino? E a sala de aula? E a formação das crianças, dos jovens e adultos? E a
aprendizagem? E a educação da presente e futura geração de humanos?
Assim como nas demais profissões que enfrentam constantes exigências, o pedagogo
tem sofrido essa influência diretamente no seu trabalho e na construção de sua identidade.
Mas quem é este pedagogo de hoje?
No hoje, novas exigências se fazem presentes. Identificamos nas Diretrizes Curriculares
Nacionais do atual Curso de Pedagogia, consolidada por intermédio dos Pareceres de n.º 05 de
2005, n.º 01 de 2006 e da Resolução n.º 01 de 2006, em seu artigo 4 que:
Art. 4.º - O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de
professores para exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos anos
iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade
Normal, de Educação Profissional, na área de serviços e apoio escolar e em outras
áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos.
Parágrafo único. As atividades docentes também compreendem participação na
organização e gestão de sistemas e instituições de ensino, englobando:
I - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de tarefas
próprias do setor da Educação;
II - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de
projetos e experiências educativas não-escolares;
III - produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo
educacional, em contextos escolares e não-escolares (BRASIL,2006).

Ou seja, este pedagogo deverá estar preparado para lidar com a docência, a pesquisa, a extensão, a
gestão escolar e os contextos ainda não consolidados do profissional nos espaços não escolares. Ou
seja, o trabalho do pedagogo se flexibilizou. Ele assumiu novos postos. Sua tarefa está para além da
sala de aula. Esse profissional da educação pode trabalhar na área da saúde, assistência social,
penitenciárias e demais espaços onde se faz necessária a realização do trabalho educativo. É notório
que as exigências que a sociedade impõe não são poucas, entretanto, ao mesmo tempo em que
novos espaços se constroem, identificamos que este profissional, o pedagogo, ainda não alcançou o
respeitoso reconhecimento de sua profissão.
Afinal para a sociedade, o que é o pedagogo? O que ele literalmente faz? O fato é que
no bojo desse discurso, o trabalho do pedagogo é precarizado. Pedagogo é professor “polivalente”,
o que muitas vezes o reduz a um “faz tudo” nas escolas. Mas será este o papel daquele que recebe,
principalmente em muitas universidades fora do Brasil, o título de “cientista da educação”?
A Pedagogia ainda se debate entre a discussão de sua consistência enquanto ciência,
disciplina ou área de conhecimentos voltados à educação. O que podemos afirmar é que o campo
epistemológico dos estudos que envolvem os saberes do corpo da Pedagogia é esta responsável pelo
ordenamento e sistematização dos processos educativos em espaços formais e não formais
(GHANEM & TRILLA, 2008). Desta forma, compreende-se que o “saber-fazer” do pedagogo é um
espaço de práxis em construção e que se organiza em função dos contextos de interação entre
sujeitos nos processos de socialização, aquisição e produção de conhecimentos. Em outras palavras,
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a formação inicial deste pedagogo deveria ir para além da “pulverização” de disciplinas de ensino,
em prol da polivalência na docência (o faz tudo). Mas forjar uma formação que o tornasse apto a
atuar pedagogicamente nos mais diversos espaços educacionais, inclusive a escola. Não podemos
excluir a escola. Ou será que estamos a excluir o papel do pedagogo desse espaço e
subliminarmente construindo a ideia da “não necessidade de escolas”? No que tange a esta questão,
é preciso recuperar as discussões em torno da consolidação da formação de “bons professores”:
Para a formação do licenciado em Pedagogia é central o conhecimento da
escola como uma organização complexa que tem a função social e formativa
de promover, com equidade, educação para e na cidadania. [...]. Também é
central, para essa formação, a proposição, realização, análise de pesquisas e
a aplicação de resultados, em perspectiva histórica, cultural, política,
ideológica e teórica, com a finalidade entre outras, de identificar e gerir, em
práticas educativas, elementos mantenedores, transformadores, geradores de
relações sociais e étnico-raciais que fortalecem ou enfraquecem identidades,
reproduzem ou criam novas relações de poder [...] (BRASIL, 2005, p.6-7) .

Do todo exposto, podemos afirmar que ser pedagogo no hoje implica em ter uma
formação inicial que contemple o campo do legal, do esperado, do previsto. O que significa dizer
que se por um lado, as exigências para esse profissional ampliaram, por outro, a formação não “deu
conta do recado” de forjar profissionais que realmente realizassem na prática o exercício didático do
“bem fazer”.
2.2 A dimensão ética na formação inicial do pedagogo de hoje
Conforme a discussão que trouxemos até aqui, constatamos que o pedagogo de hoje
necessita de uma formação que contemple diferentes campos do saber. No que se refere a estes
saberes, Tardif (2002, p. 36) assim os descreve: “[...] o saber docente é um saber plural, formado
pelo amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação profissional e de saberes
disciplinares, curriculares e experienciais”.
Os primeiros são produzidos como resultado da interação entre as diferentes áreas do
conhecimento. Assim, por exemplo, temos o saber matemático, o histórico, o literário etc, que
emergem dos mais diversos grupos sociais produtores de saberes.
Os curriculares correspondem à produção realizada do contato com os diferentes
elementos do ensino, assim como conteúdos, metodologia, recursos pedagógicos, avaliação e que
são resultados decorrentes das mais diversas experiências da cultura escolar.
Os experenciais são apropriações realizadas a partir das práticas de sua profissão e
validados pela experiência. Podem ser denominados também de práticos, pois são decorrentes,
segundo Tardif (2002), do saber-fazer e do saber-ser (MACEDO, 2008). Entendemos que, nestes
últimos estariam resguardados os saberes éticos. Neste sentido, preocupa-nos que deixemos
embutido no campo do “experiencial” saberes restritos a um campo tão fundamental da formação: a
ética. Parece-nos que este conhecimento estaria sujeito a uma construção empírica e de caráter
transversal, ministrado talvez, de forma “oculta” nos cursos de Pedagogia.
Guzza (2011, p.51) afirma que “o processo educativo é sustentado, em sua raiz, pela
ética, que é a própria essência do ato de ensinar”. Então, o que justificaria a carência de uma
discussão mais direta sobre a ação do pedagogo no seu espaço de trabalho?
Militamos na mesma defesa de Severino (2011, p. 131):
Sem dúvida, não se aprende ética do mesmo modo que se aprende
matemática. Isso não obstante é possível, e necessária uma mediação pedagógica
pra que os futuros educadores possam incorporar a preocupação e a atitude ética, a

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

366

não faltar em seu agir cotidiano. Não se desenvolve essa sensibilidade só por
imitação, osmose ou por transversalidade. As defesas teóricas dessa incorporação
por passividade a meu ver, comprometem a verdadeira dimensão do problema,
ignorado a necessidade que temos de mediações bem concretas para nossa
aprendizagem em geral e para o desenvolvimento de nossas sensibilidades ética,
estética e política, em particular.

Desta forma, é pungente discutir a dimensão ética para e na formação do pedagogo de
hoje, em vista, principalmente, da materialização de seus novos campos de trabalho.
Muitas são as profissões que possuem um código de ética. Não estamos em defesa da
construção de um código deontológico neste campo, mas de uma discussão pontual nos cursos de
Pedagogia, como acontece nos diferentes cursos de graduação espalhados pelo país.
Na intenção de realizar uma “escuta” dos principais sujeitos dessa pesquisa, os (as)
alunos (as) do curso de Pedagogia, é que aplicamos um questionário no referido curso do Campus
Avançado “Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia”, Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte (CAMEAM/UERN), conforme já explicitado. O referido questionário foi estruturado com
questões abertas, organizadas em 03 (três) sessões, especificamente: a) Dados sobre os(as) alunos
(as) participantes (4 questões); b) Dados sobre as concepções de ética ( 5 questões); b) Dados sobre
a ética na formação inicial (7 questões). As quais interessaram-nos, particularmente, para fins desta
pesquisa, as questões inseridas nas sessões de itens B e C.
Na sessão B, questionou-se o que é ética e o que é moral. Percebeu-se nitidamente a
confusão de todos os entrevistados em conceituar e distinguir os conceitos:
É saber lidar com as situações que aparecem no cotidiano com discrição, seriedade
e retidão (ALUNA 1, 2012.1).
Ser coerente, primeiramente comigo mesma (ALUNA 2, 2012.1) ..
[...] se constitui a partir das atitudes, comportamentos, posturas que têm com base o
respeito e a boa convivência (ALUNA 3, 2012.1).
Ter valores que são passados para a vida (ALUNA 4, 2012.1).

Do exposto, percebe-se que o conceito de ética está intrinsecamente vinculado aos
valores individuais ou de um grupo, o que na verdade, se constitui no conceito de moral. Neste
sentido, o conceito de ética é esclarecido por Rios (p.23) que:
A ética se apresenta como uma reflexão crítica sobre a moralidade, sobre a
dimensão moral do comportamento do homem. Cabe a ela, enquanto investigação
que se dá no interior da filosofia, procurar ver – conforme afirmei antes – claro,
fundo e largo os valores, problematiza-los, buscar sua consistência (RIOS, 2001,
p.23)

A ética emerge da atitude reflexiva acerca de valores, comportamentos, hábitos e
atitudes construídos num grupo ou na sociedade, ou seja, da moral. O desconhecimento dos (as)
alunos (as) sobre o tema não é algo que se possa deixar de considerar, pois ao não identificar a ética
com a possibilidade de reflexão sobre os valores com os quais nos identificamos, como na prática
profissional adquirir posicionamentos éticos?
Todos os entrevistados elucidaram que o curso não possui nenhuma disciplina de ética,
e quando questionados se identificavam o componente curricular “ética” em alguma disciplina, as
respostas foram:
Não consigo perceber (pelo menos até agora) até mesmo porque não sei nada sobre
este tema, pois nunca estudei nem li nada sobre isso (ALUNA 1, 2012.1).
Não (ALUNA 2, 2012.1).
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No estágio supervisionado I (ALUNA 3, 2012.1).
Não (ALUNA 4, 2012.1).

A aluna 1 é a mais enfática e relata algo que consideramos grave “não sei nada sobre
este tema”. Seu depoimento é muito importante, pois a declaração vai de encontro aos discursos
acadêmicos de que não é necessário que tenhamos uma disciplina de ética na formação inicial do
aluno (a), mas que ela deveria ser ministrada no formato “transversal”.
A aluna 3 recorda que o tema “ética” foi tratado na disciplina de Estágio Supervisionado
I, mais especificamente a disciplina que a professora que ora também é pesquisadora neste artigo
discutiu o tema em classe. Única menção trazida pelo grupo sobre a temática no curso.
As entrevistas também sinalizaram que nunca foi discutida a questão acerca de um
código de ética para o professor. Mais uma vez, insistimos, não estamos aqui a defender a criação
de um código ético para pedagogos, mas o tema sequer foi abordado.
Quando questionados “entende como necessária uma discussão direta sobre a questão
da ética profissional e dos saberes éticos para a formação profissional? Justifique”. As respostas
foram unânimes “sim”, disseram os (as) alunos (as). E encontramos o seguinte:
Sim, pois nem todos têm a oportunidade de ler ou estudar sobre este tema que é
importante e necessário (ALUNA 1, 2012.1).
Sim. A partir dessas discussões passaremos a ter maior criticidade na busca de
nossos objetivos (ALUNA 2, 2012.1).
Sim. Pois ao responder estas perguntas percebo que o meu conhecimento acerca da
ética é bem geral (ALUNA 3, 2012.1).
Sim. Pois terá uma formação embasada por valores éticos adquiridos de forma
crítica e reflexiva (ALUNA 4, 2012.1).

As razões acerca da necessidade de uma discussão pontual, clara e objetiva sobre ética
no curso de Pedagogia é compreensão coletiva, seja pela falta de conhecimentos no campo, seja
pelo entendimento de que é necessário desenvolver valores éticos e críticos.
Finalmente, quando questionados sobre “quais são os aspectos fundamentais para a
conduta ética do educador”, os (as) alunos(as) responderam:
A discrição, seriedade, compromisso, a compreensão, ser justo entre outros
(ALUNA 1, 2012.1).
Ser coerente com o seu ofício, assim também fora dele (ALUNA 2, 2012.1).
Acho que o respeito pela profissão, pelo aluno são os principais aspectos (ALUNA
3, 2012.1).
Coerência com a profissão (ALUNA 4, 2012.1).

Nesta questão, observa-se que os (as) alunos (as) limitaram-se a informar os valores que julgam
necessários a esta formação. Faltou aqui uma visão mais ampla e crítica sobre a própria formação
inicial, a discussão sobre como se processa a construção dos valores sociais que estão postos na
escola, a ideia do que seria o desempenho ético de um educador frente aos componentes do ensino,
assim como os fatores que interferem nas relações humanas nos corpos institucionais escolares.
Das considerações extraídas do grupo, o que importa é que, a lacuna da ética nos
currículos dos cursos de Pedagogia está posta, a questão é somente uma: quais as consequências
disto para a formação? E até quando?
CONCLUSÃO
A pesquisa propiciou compreender três aspectos fundamentais: a) a formação do
pedagogo está em fase de construção, novos campos se abriram e os cursos de Pedagogia

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

368

necessitam se adaptar a esta transformação; b) a discussão ética, os saberes éticos constituem-se em
“patinho feio” da formação de pedagogos, é “urgente” revisar currículos; c) Finalmente, é preciso
construir uma compreensão acerca da necessidade da manutenção da disciplina de ética nos cursos
de formação de professores, em especial, nos cursos de Pedagogia.
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A FORMAÇÃO NO CURSO DE PEDAGOGIA/CAMEAM/UERN: REPERTÓRIO DE
LEITURA SOBRE OS SABERES NECESSÁRIOS À PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE
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A PERSPECTIVA (AUTO) BIOGRÁFICA: UM RETRATO DOS SABERES E
EXPERIÊNCIAS DA INCLUSÃO DE ALUNOS SURDOS NA UNIVERSIDADE DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Shirleyanne Santos Aquino¹;Ana Lúcia Aguiar Lopes Leandro²; Mifra Angélica Chaves da Costa³.

RESUMO: Um tema muito abordado na atualidade é a inclusão social, pois vem levantando
questionamentos e debates na educação pela falta, na maioria das vezes, de investimento e
assistência, quando se trata de promover algumas adaptações para que a inclusão ocorra de forma
qualitativa. Sabe-se sobre a importância e leis (Constituição 1988, LDB-1996, ECA-1990) que
garantem essa prática a todos que precisem deste auxilio. Sendo assim encontramos entraves que
distanciam o planejamento com a realidade. Com o objetivo de estimular e promover o debate sobre
inclusão, realizamos este projeto de pesquisa do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica- PIBIC/Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPQ
2011/2012. Teve como proposta principal a de ampliar a discussão sobre diversidade, inclusão e
prática pedagógica de alunos com surdez na universidade. Fundamentando a nossa pesquisa em
estudiosos da área trabalhada, como Mantoan (2006), Passeggi (2003), Clementino (2008), Pires e
Pires Martins, Silva, (2010), Lira (2007) extraindo dos textos, fragmentos que viessem a dialogar
com as experiências colhidas dos discentes, quanto às suas vivencias no mundo acadêmico.
Enriquecemos qualitativamente a pesquisa através dos estudos de artigos e livros, como também das
entrevistas dos alunos surdos. Analisando cada experiência de vida em cada tempo, para que
posteriormente fosse possível sintetizar as lições passadas, para trazer em forma de mini-cursos,
debates e rodas de conversas, à discussão desse tema e mostrar os exemplos de vida relacionados a
superações, dedicação e força de vontade. Promovendo assim nesses sujeitos receptores,
inquietações e movimentações que manifestem outro olhar, um olhar mais reflexivo quando se
tratado de educação para alunos surdos.

PALAVRAS-CHAVES: (Auto)-biografias; Inclusão; Surdez; Universidade.

INTRODUÇÃO:

Tratando-se de inclusão, percebemos ao analisar o espaço do tema na sociedade, que as
principais mudanças que devem ser feitas, são as mudanças atitudinais. Tirando do papel as
medidas que devem ser efetivadas e passando para a prática as soluções para esse dilema. Faz com
que os sujeitos respondam e se posicionem diante de um conjunto de ações cotidianas, que
promovam de fato a inclusão, bem como abrir espaço para a junção de esforços no coletivo
_________________________________
¹ Discente do Curso de Pedagogia, da Faculdade de Educação, FE. Campus Central, UERN. Shirleyannekino@hotmail.com
1
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³Discente do Curso de Pedagogia, da Faculdade de Educação, FE. Campus Central, UERN. mifraangelica@hotmail.com
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conscientizando a todos e a todas de que, para que a inclusão aconteça, é necessário unirmos forças,
disseminando esse tema para todas as populações, e lutando para o devido investimento que nos é
de direito.
Particularizando para este tema em debate, falaremos um pouco de como as pessoas veem a
inclusão.
desses alunos não tinham conhecimento das leis que promovem indiscriminadamente o acesso de
todos à educação comum. Hoje corajosamente o movimento escolar inclusivo se encarrega de
conhecimento impede que as pessoas busquem apoio, o que retarda o desenvolvimento do indivíduo
e contribui negativamente para a estagnação da luta a favor da inclusão.
É urgente entrar nesse mundo que pede por aprofundamento de discussão e práticas. Este
artigo tem como finalidade, a partir de uma pesquisa de iniciação científica, do PIBIC Programa
Institucional de iniciação Científica, apresentar as vozes de discentes os seus viveres no meio
acadêmico. Por intermédio do acesso as suas (auto) biografias construímos a trajetória de inclusão e
exclusão que esses sujeitos surdos vivenciaram, analisamos onde deve acontecer as mudanças e o
que já foi feito para a superação de barreiras. Refletimos como acontece o processo de inserção
dessas pessoas na sala de aula, e suas dificuldades frente ao convívio com professores e colegas.
O presente trabalho vem com a intenção de expor os ganhos informativos com relação à
cultura surda, alcançados até o presente momento, relembrando a nossa responsabilidade junto a
sociedade que é com a inclusão. Direcionamos para produções erguidas da presente pesquisa com o
objetivo de expandir esse tema para que todos e todas no espaço da academia busquem práticas
inclusivas ao instalar uma revisão cotidiana de suas metodologias, suas estratégias, seus planos de
aula, suas avaliações.
MATERIAL E MÉTODOS

saberes e experiências da inclusão de alunos surdos na Universidade do Estado do Rio Grande do
am realizadas
inicialmente entrevistas com dois alunos surdos do Campus Central/Mossoró. A pesquisa se
preocupou em englobar dois Núcleos da universidade localizados na cidade de Caraúbas, onde há
um aluno surdo graduando no Curso de Pedagogia e na cidade de Apodi com um aluno surdo
graduando no Curso de Matemática.
Em se tratando do embasamento teórico utilizamos leituras, fichamentos, e discussões e
construção de slides. Foram utilizados livros que tratam de inclusão social de uma maneira geral, da
autora Mantoan (2006), Inclusão escolar: o que é? por quê? como fazer?. Nesses foram lidos e
discutidos conceitos essenciais sobre inclusão, integração e a importância do comprometimento da
família e escola com a inclusão e essa relação de dependência dessas duas instituições.
Outras leituras compartilhadas fora: o artigo da Revista Nova Escola (agosto/2011),
intitulado É possível resolver: experiências de sete professoras trazem respostas as maiores
dúvidas sobre como ensinar alunos com necessidades educacionais especiais. As soluções
sempre envolvem o trabalho em equipe.
Outro aspecto enriquecedor da nossa pesquisa foi a coleta de dados utilizados da produção
em DVDs apresentados por Priscila Pereira Boy que fala sobre Formação de Professores que de maneira descontraída expõe os
relatos de crianças com necessidades especiais no meio escolar, e de que forma cada uma gerencia
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sua deficiência, preservando sempre na narração das histórias, a identidade de cada uma utilizandose de nomes fictícios. -. O texto de Ricardo Ferraz (setembro/ 2011) da Revista Mundo Jovem, cujo
ras da sociedade
título
Refletimos sobre o artigo
organizado por Sônia Cupertino de
Jesus e a doutora Thereza da C. A. Domingues, onde a autora fala do desenvolvimento de
aprendizagem da criança surda e da história dos povos surdos. Foram lidos ainda artigos do livro
Todas essas leituras foram organizadas e discutidas com a orientadora em forma de
apresentação de slides em um dos encontros semanais reservados para tratar de questões da
pesquisa.
Nos meses de outubro e novembro assistimos
2007). O filme de
forma geral trata questões do uso do aparelho auditivo pela criança; a relação da criança surda com
a família; seu desenvolvimento na escola regular e o uso de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).
Foi submetido artigo para o evento Seminário Nacional de Ensino Médio: história,
mobilização, perspectivas- I SENACEM, ocorrido nos dias 23, 24 e 25 de novembro de 2011, no
Campus Central da UERN, em Mossoró/RN. O título do trabalho enviado e aprovado para a
Narrativas de formação, (auto) biografia e inclusão: experiências de
este que mostra as narrativas das experiências de dois
alunos da UERN.
Nos meses seguidos, juntamente com as leituras realizadas, questões foram elaboradas para
nortear as entrevistas aos discentes surdos, e as rodas de conversas, em que os alunos surdos
narraram suas vivências acadêmicas e escolares em todo o seu tempo de estudo.
Em dezembro e janeiro participamos do II Simpósio de Pós- Graduação de Educação da
UERN, realizado nos dias 05, 06 de dezembro de 2011, em Mossoró/ RN cujo trabalho foi
apresentado como comunicação oral intitulado
e educação: a diferença
Nos dias 07, 08 e 09 de dezembro de 2011 participamos do 1º Seminário Potiguar sobre
Inclusão e Diversidade, em Mossoró/ RN. Apresentamos o trabalho como comunicação oral
ensino superior: uma experiência de pesquisa sobre a (auto) biografia dos
, expondo ao público a pesquisa PIBIC/ CNPQ 2011-2012 que está em
andamento.
Com relação à socialização deste projeto de pesquisa no Departamento de Apoio a InclusãoDAIN/UERN foi apresentado aos funcionários do referido departamento, bem como aos discentes
surdos do Campus Central.
Junto ao embasamento teórico lemos artigos sobre (auto) biografia, a fim de assimilar
melhor os conceitos da pesquisa (auto) biográfica e sua relevância para a formação e (auto)
- Belmira Bueno;
Passeggi; (Auto) biografia, identidades e alteridade: modos de narração, escritas de si e práticas de
formação na pós: pesquisa
de formação: a (re) significação das imagens-lembranças/ recordações-referências para a pedagoga
em formaçãoitas de si, (auto) biografia e formação de
leitores- Clementino e Cordeiro.
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Nos meses de dezembro e janeiro foram iniciadas as rodas de conversas com dois alunos
surdos do Campus Central da UERN. No primeiro encontro discutimos o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE) que posteriormente, com o auxílio da intérprete de LIBRAS, foram
iniciadas as narrativas e entrevistas aos discentes.
Para o IX Congresso Luso- Brasileiro da História da Educação em Lisboa- Portugal, em 12 a
15 de julho de 2012 f
mostra o norteamento
do projeto de pesquisa suas dificuldades e avanços alcançados.
A apresentação do projeto de pesquisa PIBIC/CNPQ 2011-2012
biográfica: um retrato dos saberes e experiências da inclusão de alunos surdos na
foi um dos pontos de pauta da reunião
quinzenal do Grupo de Pesq
dia 19 de janeiro de 2012, no turno vespertino.
No mês de março, nos dias 08, 09 e 12, apresentamos, no Campus Central da UERN, o Mini
Curso: sobre narrativas (auto) biográficas intitulado
retrato dos saberes e experiências da inclusão de alunos surdos na Universidade do Estado do
Rio Grande do Norte , coordenado pela orientadora e bolsistas do referido projeto membros do
Grupo de Estudos e Pesquisa em Psicologia e Educação Inclusiva
O projeto também conta com a participação de um aluno bolsista do Ensino Médio, na
modalidade PIBIC CNPq/EM, iniciativa essa, que oportuniza aos alunos oriundos do Ensino Médio,
a participarem de projetos de iniciação cientifica desde cedo, antes de começarem a sua vida
acadêmica.
Essa parceria vem contribuir e incentivar a pesquisa e sua importância para a sociedade,
conscientizando desde cedo os estudantes e incentivando a pesquisa na carreira acadêmica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com a iniciativa da pesquisa nos foi permitido observar como ocorre o processo seletivo da
UERN de alunos com surdez. O processo seletivo da pessoa com surdez acontece por intermédio de
uma interprete, que repassa quais são os questionamentos da prova, para assim apresentar a resposta
dita pelo aluno surdo. Algo observado por parte dos discentes foi a subjetividade de interpretação na
prova por parte das interpretes, ou seja, em algumas vezes pode haver um desencontro no que o
discente fala e no que a interprete entende, ocasionando assim na eliminação deste no processo
seletivo.
Foi analisado em nossas visitas pelo campus central da UERN, as mudanças estruturais e
atitudinais sofridas, todas estas com o intuito de pensar a política da instituição para a inclusão das
pessoas com deficiência, visto que hoje algumas barreiras e limites já foram quebrados, como a
criação de um Departamento de Apoio e Inclusão DAIN, que auxilia tanto aos discentes surdos
como para qualquer estudante que tenha uma necessidade de acompanhamento. A construção de
passarelas para discente com deficiência motora, mostrando que a academia busca a entrada e
permanência de qualquer aluno, independente de sua limitação física, psicológica ou social.
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Verificamos como ocorre o processo de inclusão na sala de aula dos alunos surdos, quais são
perspectivas dos alunos com surdez, como eles percebem sua aprendizagem, como está sendo
garantida a sua permanência na universidade; verificar as ações do Departamento de Apoio à
Inclusão (DAIN) quanto à permanência com qualidade do aluno surdo; perceber a contribuição do
uso de LIBRAS e da intérprete no processo de ensino e de aprendizagem dos alunos surdos no
ensino superior. Visto que a inicial barreira encontrada na entrada no meio acadêmico é a
comunicação, pois, poucas pessoas possuem o conhecimento em LIBRAS- Língua Brasileira de
Sinais. Essa dificuldade se encontra tanto entre os companheiros de classe, quanto com os
professores. Outro fator que deve ser lembrado é com relação a sinalizações e avisos para aquelas
pessoas que não conseguem ouvir ou falar para se localizar. É uma barreira para a autonomia.
Adquirimos embasamento teórico sobre a especificidade que é a surdez, a inclusão social de
maneira geral, e identificamos através dos depoimentos dos discentes surdos, quais são as melhores
maneiras para promover essa inclusão no meio acadêmico. Eles apontam a busca pela formação
mais qualificada de professores, a preocupação nas suas metodologias de aula e a atenção para que
esse conteúdo venha suprir tanto o compreender do aluno surdo quanto aos demais alunos.
Por intermédio das entrevistas realizadas com os discentes nos foi possível analisar, o
histórico que cada um teve até chegar à escolha feita, e sobre as influencias e intenções na escolha
do curso. Outro fator lembrado é a questão familiar, onde analisamos a presença da família na vida
acadêmica e seu incentivo para com a permanência e as perspectivas que estes tinham com o curso.
Através de mini cursos, e participações em eventos, passamos os ricos relatos e experiências
de vida de alunos surdos na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, mostrando-nos seus
relatos positivos e negativos da vida universitária, nos apresentando a dificuldade que é encontrada
na sala de aula, de professores que não dominam a LIBRAS e na dificuldade de compreensão do
conteúdo. Evidenciando dessa forma também as resistências que há por parte da turma que não
domina a mesma linguagem que a sua, permitindo, e de um lado positivo gerando em todos, através
do conhecimento dessas experiências de vida, um novo olhar, um olhar mais reflexivo para com a
inclusão social. Há uma permanente preocupação dos alunos surdos com a não utilização da
LIBRAS pelos professores, bem como sobre a estrutura da referida língua. Esse, para os discentes
surdos, é uma forte barreira, pois vai tocar nas questões atitudinais, procedimentais e conceituas
necessárias à prática da inclusão. As dificuldades com a greve que exigiram mudança no
cronograma foram resolvidas com o re-encaminhamento da agenda de pesquisa. As entrevistas com
o discente com surdez do Núcleo de Caráuba, que não foram realizadas por motivo de acúmulo das
atividades acadêmicas, serão desenvolvidas com o desdobramento da pesquisa para 2012/2013.

CONCLUSÃO
Hoje poucas pessoas sabem do que realmente seja a inclusão social e do que ela representa
para a sociedade, de suas implicações e suas dificuldades. Visando expor o significado da inclusão
de pessoas surdas no meio acadêmico em específico na Universidade do Estado do Rio Grande do
norte, desenvolvemos este projeto de pesquisa.
Sabe-se também das dificuldades encontradas quanto à disponibilidade dos discentes e das
interpretes de LIBRAS, na locomoção para outras cidades, o sentido de atingirmos os alunos surdos
dos outros campi. Por essa razão reeditamos o projeto para continuidade. Obtivemos a aprovação do
projeto, agora em sua segunda etapa. Essa aprovação constata a necessidade e pertinência da
pesquisa, dos estudos, bem como da missão da universidade em garantir o processo de discussão e
ações inclusivas.
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Com o objetivo de dar continuidade às entrevistas aos demais discentes surdos da
universidade, essa pesquisa será prorrogada visando à ampliação da discussão, a disseminação dos
resultados. Mais pessoas serão beneficiadas com a ampliação do debate no meio acadêmico.
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A PESQUISA SOBRE O PERCURSO E OS SABERES DA DOCÊNCIA EM
ENSINO RELIGIOSO
Valdicley Euflausino da Silva1 ; Araceli Sobreira Benevides 2

Resumo: O Ensino Religioso (ER) no Brasil do novo milênio transformou-se: de práticas confessionais e moralizantes
passou para o modelo fenomenológico ou pluralista, exig indo professores formad os em nível superior, possuidores de
conhecimentos teóricos sobre a docência e conhecimentos disciplinares e curriculares co m base nos Parâmetros
Curriculares Nacionais do Ensino Religioso. Com base nisso, investigamos os discursos de dois grupos de professoras
do municíp io de Natal/RN que vivenciaram os diferentes modelos dessa disciplina. Co m o objetivo de analisar a
importância da formação inicial para u ma vivência não proselitista do ER, analisamos um corpus discursivo construído
de relatos sobre a trajetória docente e de uma entrevista coletiva cujos enunciados revelam sobre o Ensino Religioso em
diferentes épocas. Buscamos, dentro da área educacional, o auxílio de autores como Catani, Bueno e Sousa (2000),
Tardif (2011) e Pimenta (2000), co mo também, autores que abordam a temát ica da formação do Curso de Ciências da
Religião, co mo Cortella (2007), Passos (2007) e Benevides (2008, 2011 e 2012) co mo base para nossas discussões
presentes. Os resultados indicam co mo os conhecimentos do antigo e do novo modelo de ensino se constituíram ao
longo das diferentes épocas e quais transformações devem acontecer nas esferas da prática para que o modelo de ER
volte-se para a pluralidade e diversidade. As conclusões revelam a necessidade de profissionais devidamente
capacitados na área das Ciências da Religião.
PALAVRAS-CHAVES: Ensino Relig ioso Pluralista; Formação inicial; Saberes da docência do Ensino Relig ioso;
Trajetórias Docentes.

INTRODUÇÃO
Neste texto, pretendemos mostrar as atividades realizadas durante o percurso como
bolsista voluntário do projeto Saberes da prática docente no contexto do Ensino Religioso
entrecruzando a multidisciplinaridade, leituras e experiências na construção de identidades
docentes (PIBIC/CNPq/UERN), os saberes assimilados e as conclusões a que chegamos após um
semestre de embasamentos, tanto teóricos quanto práticos 3 . Assim, investigamos discursos de
docentes de Ensino Religioso 4, o que é dito sobre seus conhecimentos e a discussão acerca das
lembranças iniciais desses profissionais sobre as práticas do ensino do ER na cidade de Natal que
foram iniciadas por Benevides (2008a).
A princípio, fomos designados a realizar as seguintes atividades: a) Interpretar, e
reinterpretar, os modos como os/as professores/as de ER se identificam e se posicionam, através do
discurso, sobre a atuação docente deles/as. Para isso, analisamos, através da transcrição de dados
realizados anteriormente 5 , os discursos desses agentes educacionais. Nessa fase, buscamos em
autores como Catani, Bueno e Sousa (2000), Tardif (2011) e Pimenta (2000) os devidos
conhecimentos sobre, por exemplo, os saberes que devem ser constituintes à prática do profissional
docente, e como se constituem as identidades (PIMENTA, 2000) desses profissionais. Em seguida,
b) vivenciamos a experiência de pesquisa no contexto universitário. Esse exercício deu-se através
de leituras/levantamento bibliográfico; práticas de geração, construção e análises de dados; escrita
de textos científicos (resumos, resenhas, artigos, etc.) com base nos resultados construídos. Para
essa fase, tomamos o cuidado de atentarmos ao exercício de saber quais as características que
compõem um pesquisador. Para isso, centramo-nos nos conhecimentos de Amorim (1997) que, em
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suas pesquisas, ressalta a importância do método, mais precisamente do percurso pelo qual se
encaminha a pesquisa.
Além desse fator, essa autora alerta para a postura, o caráter observatório, investigativo,
analítico, crítico e dedutivo que deve ter um pesquisador (AMORIM, 1997). Como decorrência
desses estudos e dos conhecimentos iniciais foram c) elaborados dois resumos científicos e dois
artigos. Os primeiros, resumo e artigo, foram intitulados Memórias Docentes do Ensino Religioso:
um percurso no passado para a construção dos saberes do futuro (SILVA; BENEVIDES, 2012a).
Esse trabalho foi apresentado na IV Semana de Estudos, Teorias e Práticas Educacionais
(SETEPE), na cidade de Pau dos Ferros, no período de 14 a 17 de fevereiro de 2012.
Com a ampliação dos nossos conhecimentos, elaboramos o outro resumo e o outro artigo
intitulados Do Ensino de Religião ao Ensino Religioso rememorando as trajetórias docentes em
Natal (SILVA; BENEVIDES, 2012b), os quais foram apresentados na UFRN, na cidade de Natal,
no período de 26 a 28 de abril, durante a realização do Seminário Epistemológico de Estudo de
Religião 02: espiritualidade e vida social. Por fim, no mês de maio de 2012, d) trabalhamos mais
detalhadamente com a transcrição e análise de dados discursivos que compõem o corpus da
pesquisa coordenada por Benevides (2011a). Esses dados foram gerados durante uma entrevista
com uma professora de ER da rede pública estadual do RN que possui graduação e especialização
na área das Ciências da Religião. Sua fala serviu para interpretamos os discursos sobre seus
conhecimentos teóricos e práticos que estão no cotidiano das aulas de Ensino Religioso 6 .
Assim sendo, discutiremos, neste texto, os discursos contidos nos dois primeiros trabalhos
(SILVA; BENEVIDES, 2012a; SILVA; BENEVIDES, 2012b) relacionando-os e confrontando-os
com a análise do discurso de uma professora entrevistada durante o mês de maio de 2012.
Cabe salientar que os trabalhos elaborados e, posteriormente apresentados, ocorreram por
constatarmos a necessidade de compreendemos e analisarmos os percursos profissionais pelos quais
os participantes da pesquisa trilharam antes e depois das mudanças ocorridas a partir de 1997,
quando o modelo de ER foi alterado pela Lei 9.475/97 através da nova redação dada ao artigo 33 da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) da Lei 9.394/96. Essa mudança
contribuiu para uma abordagem de Ensino Religioso no Brasil que visa um enfoque pluralista.
Antes dessas mudanças o modelo de Ensino Religioso existente era baseado no ensino
(aulas) de Religião. Atualmente, no entanto, o atual modelo está pautado como Ensino Religioso,
entendido como componente do currículo do Ensino Fundamental, cujas aulas devem ser
construídas com base em conhecimentos epistemológicos construído no interior das Ciências da
Religião área de conhecimento que forma os profissionais da educação, voltados para o Ensino
Religioso, agora visto não como momento de catequese ou da formação moral ou espiritual dos
alunos, mas, como disciplina, como área da formação humana integral (CORTELLA, 2007). Para
esse modelo, é exigido que os professores possuam formação específica em nível de graduação. No
Rio Grande do Norte, o curso que forma os professores dessa área é a Licenciatura em Ciências da
Religião da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Nesse instante, recorremos a García
(1999) que nos apresenta a sua contribuição, ressaltando a importância de um curso de formação
inicial na trajetória docente. O autor explica que

A Formação de Professores é a área de conhecimentos, investigação e de propostas teóricas
e práticas que, no âmbito da Didática e da Organização Escolar, estuda os processos através
dos quais os professores em formação ou em exercício se implicam individualmente ou
em equipa, em experiências de aprendizagem através das quais adquirem ou melhoram os
6

A realização dessa entrevista aconteceu em 03 de maio de 2012 e ficou registrada em vídeo. Esses dados encontram-se arquivados
na sala de pesquisa do Curso de Licenciatura em Ciências da Religião, com a coordenadora do projeto, estando à disposição para
quaisquer esclarecimentos. Também foram seguidos os procedimentos de preservação da identidade dos sujeitos participantes da
entrevista, conforme posto na proposta encaminhada para o Comitê de Ética da UERN, protocolo 098/10.
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seus conhecimentos, competências e disposições, e que lhes permite intervir
profissionalmente no desenvolvimento de seu ensino, do currículo e da escola, co m o
objectivo de melhorar a qualidade da educação que os alunos recebem. (GA RCIA, 1999. p.
26).

Vemos, acima, que somente um curso de Formação Inicial proporciona as adequadas
capacidades que permitem intervir corretamente no ambiente escolar, a fim de contribuir a um
progresso qualitativo da educação. Nesse sentido, não se pode mais pensar em um Ensino Religioso
sem saberes epistemológicos e didáticos.
Retomando, rapidamente, a análise dos modelos de ER no Brasil, temos em Longhi (2004) a
enumeração de três modelos. O primeiro modelo de ensino, para esse autor, é o modelo
confessional, datado dos tempos coloniais até o começo da década de 1970. Destaca algumas
características desse modelo: a doutrinação e a catequese realizadas pela Igreja Católica Apostólica
Romana, acontecendo, assim, aulas de religião. Em seguida, Longui dá a existência, a partir da
década de 1970 até meados dos anos 1990, do modelo interconfessional. Nesse momento, persistem
as aulas de religião, porém, devido a uma análise dos textos sagrados cristãos, houve certa abertura
aos diferentes credos. Como consequência, o ensino baseava-se em atitudes e valores a serem
vivenciados com o próximo. O último modelo é categorizado como fenomenológico. Esse modelo
advém no momento histórico denominado pós- modernidade. Nessa fase, existe um diálogo
religioso e interdisciplinar, confluindo para um ensino com perspectivas mais solidárias, afetivas,
sensíveis, respeitosa (LONGHI, 2004). Para Benevides (2011), esse modelo também pode ser
chamado modelo pluralista.
Desse modo, procuramos a partir dos relatos de professores atuantes desde o antigo modelo,
interpretar os seus discursos a fim de entendermos como ocorreu o processo de formação do
profissional nessa área. Para as discussões acerca dos valores constituintes na formação inicial,
amparamo-nos em autores como García (1999) e em Pimenta (2000).
Focalizamos nesses profissionais educacionais atuantes desde o modelo confessional de
ensino, pois entendemos que estes, por possuírem os saberes de ambos os modelos de ER e, tendo
em vista que vivenciaram as transformações que implicam no novo modelo de professor, teriam
uma gama de conhecimentos de grande importância a ser abordada nessa fase da nossa pesquisa.
Isso implica dizer que esses professores tomaram conhecimento, vivenciaram e praticaram o
modelo de ensino moralizante. Porém, atualmente esses agentes educacionais que ministram as
aulas dessa disciplina caracterizam-se como profissionais não catequistas, não dogmáticos, não
evangelizadores. São professores cujas práticas precisam ser pluralistas pelo fato de possuírem
formação em Ciências da Religião, Licenciatura. Isso porque esse curso os preparam com os
conhecimentos didáticos e metodológicos, tendo o fenômeno religioso como objeto de estudo e a
compreensão de que esse ensino faz parte da formação integral do cidadão que deve ser direcionada
para a diversidade (CORTELLA, 2007). Intencionamos que este trabalho contribua para os
profissionais atuantes, e os que estão para se formar, provocando-os às reflexões acerca das relações
dos educadores dessa área com a escola e o percurso de formação docente na área das Ciências da
Religião.
MATERIAIS E MÉTODOS
Descritas as atividades iniciais e as justificativas que motivam nosso enfoque
investigativo, aprofundemos sobre as questões metodológicas. Nosso direcionamento metodológico
priorizou o enfoque da pesquisa Qualitativa e Interpretativista de Moita Lopes (1994). Para esse
autor, esse tipo de pesquisa possibilita uma (re) interpretação do mundo, tendo em vista que as
características criadoras, do mundo social, que estão ligadas ao homem, são inúmeras. Em outras
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palavras, Moita Lopes informa que essa metodologia atende a inúmeras visões de mundo, e que
constantemente estão a remodelar-se no discurso, pela linguagem.
Assim sendo, tomamos como instrumentos de pesquisa as análises de relatos pessoais
elaborados durante a fase de preenchimento de um questionário investigativo realizado com
professoras de Ensino Religioso atuantes em Natal/RN, na fase inicial da pesquisa. A escolha desse
corpus foi ocasionada pelo significado das experiências dessas professoras que revelam a atuação
na área desde o antigo modelo de ensino ao modelo atual, como já mencionamos anteriormente.
Adiante, essa prática de análise de relatos, biografizações, autobiografias e etc. oportuniza a
compreensão dos contextos de formação, pois possibilita a análise e a reflexão dos agentes
entrevistados sobre a própria trajetória. Souza (2008) destaca que esse instrumento auxilia no
entendimento das dimensões metodológicas da pesquisa e ainda remetem seus produtores a refletir
nessas vozes. Também
indicam as escolhas e opções do tornar-se professor, o repertório de conhecimentos docente e o
desenvolvimento que esses sujeitos alcançaram ao longo da formação que tiveram. Entendemos,
assim, que a análise desses textos auxiliam conhecer as aprendizagens dos agentes analisados, mas,
acima de tudo, propicia também um momento de reflexão sobre os seus saberes e ações no contexto
educacional.
Em seguida, utilizamos dados pertencentes à fase dois da pesquisa, na qual trabalhamos com
a entrevista coletiva, conforme as orientações de Kramer (2007). Como informado anteriormente,
foi realizada, no mês de maio de 2012, uma entrevista filmada com uma professora graduada e pósgraduada em Ciências da Religião e duas graduandas do Curso de Ciências da Religião, com o
objetivo de se analisar como os conhecimentos dessa graduação são levados para o contexto da sala
de aula. Os dados contidos nessa filmagem foram transcritos pelo bolsista, para servirem para as
análises a serem realizadas nos estudos do Grupo de Pesquisa Educação, Cultura e Fenômeno
Religioso e da linha de pesquisa Formação e Atuação do docente da Educação e das Ciências da
Religião.
As observações, vivências e saberes construídos durante essa entrevista nos enriqueceram,
pois, através dos olhares singulares dos sujeitos participantes, pudemos refletir sobre a construção
dos nossos saberes como futuros docentes, através da experiência que é vivenciada e compartilhada.
(BONDÍA, 2002). Além do fator experiencial e reflexivo que deve ser obrigatório ao docente,
defendemos a formação específica de cada professor em sua área, pois somente dessa maneira o
docente poderá contribuir, construir e/ou modificar o cenário educacional.
Por fim, informamos que organizamos os enunciamos a partir da seguinte orientação:
P1(Professora 1), P2 (Professora 2) e P3 (Professora 3) sujeitos de pesquisa da fase 1 cujos
dados foram construídos em 2009, pela equipe de Benevides (2009a); P4 (professora 4) sujeito
de pesquisa da fase 2 do estudo organizado por Benevides e colaboradores (2011a).
RESULTADOS E DISCUSSÕES

procuramos entender as ações dos docentes de ER na sala de aula.
Nossas investigações revelaram que seus saberes e práticas rementem a uma época em que o ensino
moralizante, confessional e dogmático católica vigorava no cenário. Sendo fruto desse tempo, seus
saberes se originaram a partir de outra concepção, de outra visão de mundo. Por isso, deparamos
com experiências variadas do ER, mais propriamente de antes do novo modelo de ensino, instalado
nesse milênio.
Percebemos, na compreensão dos enunciados analisados, como se constituíram os
conhecimentos relacionados aos conteúdos das aulas tanto do antigo quanto do novo modelo.
Através dos relatos, entendemos como ocorria a inserção no âmbito escolar dos professores de ER
em outras épocas. Nesse sentido, Catani, Bueno e Sousa (2000, p.165) afirmam
[...]
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diferentemente do que se poderia supor, tais experiências, não desaparecem da história do sujeito.
Embora pouco visíveis, pode-se dizer que, de algum modo, permanecem vivas e atuantes ao longo
A inserção do sujeito participante da pesquisa o incluía como doutrinador,
evangelizador e não como professor, como podemos ver, a seguir, no relato de uma das professoras
participantes desta pesquisa.
P1: Historicamente falando, o Ensino Religioso na rede pública estadual era um
ensino catequético, doutrinário e proselitista coordenado pela Igreja Católica,
sendo assim, esse profissional foi por muitos anos indicado através de autoridades
religiosas como padres e/ou freiras, portanto, não era exigido desse profissional
uma formação pedagógica como educador, mas apenas a comprovação do seu
engajamento em alguma ação pastoral, isto o qualificava a ministrar aulas de
Ensino religioso. (Trecho relato pessoal 2009)
P2: A minha experiência com ER teve início em 1991, com o convite da direção
para que eu representasse a escola em uma reunião sobre a Campanha da
Fraternidade. (Trecho relato pessoal 2009)
P2: Na ESER7 , a formação só era direcionada a prática cristã com pouco enfoque
a outras religiões. [...] (Trecho relato pessoal 2009)
P3: Iniciei a experiência com o E.R. no Instituto Maria Auxiliadora em Natal/RN
[...] Na época, já tinha formação acadêmica em teologia e filosofia [...] (Trecho
relato pessoal 2009)

Esses trechos informam primeiramente como se caracterizava o ER, ou mais propriamente o
ensino de Religião, na época em que a professora começou o seu exercício; em seguida, ela constata
que, para o exercício desse trabalho, bastava somente que uma pessoa estivesse ligada a uma igreja,
ou formação em Teologia ou Filosofia, e, assim, poder-se-ia indicá-la a alguma escola.
Confrontando essa realidade passemos ao discurso da professora entrevistada recentemente
entrevistada P4.
E aí eles já tinham, eles já tinham assistido A Paixão de Cris
Mel Gibson, né?... só a primeira cena pra eles, pra que eles... aí eu digo não pode
assistir todo porque esse filme não é censura livre... Então, vocês vão só se situar
pra ver a língua que Jesus Cristo falava, a língua que os apóstolos falavam e a
língua que os romanos falavam... olha esse pessoa pra fazer esse filme, teve que
aprender hebraico, aramaico e latim. [trecho da entrevista coletiva maio de
2012]

Podemos perceber que a prática da entrevistada está mais próxima do modelo exigido pelo
PCNER. Uma das características observadas que contribui para essa constatação encontra-se no
momento em que ela nos revela uma prática comum em suas atividades, quando, por exemplo, o
assunto tratado é o cristianismo. Fica confirmado que sempre promove a apresentação de filmes,
por exemplo, o de Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Contudo em nenhum momento, a professora
indica catequisar as crianças, ela aborda as questões históricas contidas no seio desta religião,
tratando-as como conteúdo disciplinar do ER.
Essa passagem nos remete a lacuna que ocorre no ER quando o professor não possui
graduação específica na área. Nas análises realizadas por Benevides (2008) constatou-se o total
despreparo dos professores de ER que nem sequer sabem que existe um curso de graduação que
7
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habilita à docência dessa disciplina do Ensino Fundamental. Nesse trabalho, informa-se que uma
professora utilizava vídeos e livros da igreja que frequentava, além de afirmar que consultava a
internet para elaborar suas aulas. Além disso, a professora confirmou que sua graduação foi
realizada em Química e não em Ciências da Religião.
Confrontando com esse aspecto que perdura em muitas escolas que possuem professores de
outras disciplinas lecionando o ER ou para completar carga horária ou porque se desconhece que
existem cursos formação em nível superior, vemos a seguir, nos enunciados de P4, que ela segue as
recomendações estabelecidas nos eixos temáticos contido no PCNER.
P4 Bom! A gente tem. Eu até hoje, né? que eu não dou mais. Tem como base os
Parâmetro... Que eu não dou mais. Os Parâmetros Curriculares... ele faz bem essa
divisão, né? O que ser trabalhado, né! Tá até divididos em ciclos. Mas, ele
continua dividido em ciclos.
P4 Eu tenho como base ele, né. Mas aí, eu já tenho a minha proposta; De que?
Eu parto da realidade do aluno. Qual a convivência dele pra poder... Entendeu?!
Partir pra um outro conhecimento, eu parto da vivencia dele. Se você chega na
sala, você pergunta. Todo mundo diz que é católico ou evangélico. Então... tá no
contexto que eles dizem pra educação, pra séries inicias tem o contexto cultural,
em qual o aluno tá inserido. Então ele tá inserido momento, naquilo ali. Ele tá, ele
tá. [Trecho da entrevista coletiva -2012]

Essa professora explicita que os conteúdos trabalhados possuem uma metodologia, possuem
uma coerência científica. Esse enunciado mostra a importância do curso de formação na vida de um
educador (GARCÍA, 1999), pois entendemos que somente os profissionais devidamente capacitados
possuem os saberes constituintes e necessários a serem trabalhados dentro da sala de aula.
Os desajustes e lacunas encontrados no discurso de algumas professoras permitiu- nos
compreender que, entre outras coisas, faltam os elementos constitutivos aos saberes da docência.
Esses saberes são compostos pela experiência, pelo conhecimento e os saberes pedagógicos
(PIMENTA, 2000).
Assim sendo, esses saberes construídos na formação, confirmam o valor que o curso de
Licenciatura possui na transposição didática das aulas. Contudo, García adverte que [...] para que
uma acção de formação ocorra, é preciso que se produzam mudanças através de uma intervenção na
qual há participação consciente do formando e uma vontade clara do formando e do formador de
(GARCÍA, 1999, p. 21). Ou seja, para que o curso de formação seja
significativo, faz-se necessário que haja empenho tanto do formador estimulando a aprendizagem,
quanto do formando em apreender. No caso do Ensino Religioso, é necessário entender que as
mudanças ocorridas do ensino de religião para o Ensino Religioso exigem um tipo de transformação
das experiências, dos conteúdos e das metodologias a serem empregadas pelos novos condutores
desse componente curricular (CORTELLA, 2007).
CONCLUSÃO
As experiências mais recentes com a prática do ER indicam práticas pedagógicas que
assumem percursos antagônicos: ainda encontramos no contexto escolar o ensino confessional,
apesar das exigências legais orientarem para um modelo fenomenológico ou pluralista, e o ensino
baseado nos conhecimentos epistemológicos das Ciências da Religião. Entretanto, vemos que,
quando os educadores possuem a devida qualificação, como é o caso de P4, a abordagem de ensino
permite a aprendizagem em uma perspectiva mais aberta, voltada para os conteúdos propostos pelos
PCNER, que indicam como foco principal os Eixos Temáticos: Culturas e Tradições Religiosas,
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Escrituras Sagradas, Teologias, Ritos e Ethos. (FONAPER, 2009). Mesmo assim, essa abordagem
permanece comprometida devido à existência de profissionais que ministram as aulas sem terem
esses conhecimentos específicos.
Com isso, defendemos a obrigatoriedade de profissionais formados em Ciências da Religião
atuantes nas escolas para que, assim, promovam a prática do ensino de maneira que explanem o
contexto da diversidade; é preciso ainda à elaboração de materiais didáticos apropriados para a
transposição didática dos conteúdos; e, por fim, solicitamos maior atenção dos gestores públicos,
para que se mobilizem em convocar os profissionais devidamente capacitados com os
conhecimentos epistemológicos da área.
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A REPRESENTA O DA ESCRITA DAS CRIAN AS NA LTIMA ETAPA DA
EDUCA O INFANTIL: UMA AMOSTRAGEM DO MUNIC PIO DE
MOSSOR /RN
Alexsandra Maia Nolasco de Castro1 ; Giovana Carla Cardoso Amorim2

RESUMO: A linguagem escrita est presente em nossa sociedade e apresenta-se de
variadas formas de representa o. Essa linguagem constitui-se em um fen meno social, no
qual h uma funcionalidade que carrega consigo diferentes prop sitos de quem a enuncia.
S o muitos os fatores que influenciam diretamente no modo o qual o aluno ir atribuir
significado linguagem escrita, e essa pr tica por parte do educando demonstra como este a
compreende. Assim, este trabalho objetiva averiguar as representa es escritas apresentadas
pelas crian as e suas hip teses de constru o, a partir de uma an lise psicogen tica de
crian as de 4 e 5 anos em duas escolas da rede p blica de Mossor /RN. O conhecimento
sobre a forma que as crian as representam a linguagem escrita na fase de educa o infantil
II foi analisada a partir de autoditados (elementos figurativos para que as crian as
atribu ssem significados) observando-se os diferentes n veis de apropria o de
conhecimentos, seguindo a perspectiva psicogen tica organizada por Ferreiro e Teberosky
(1985) nas bases dos processos de aprendizagem da crian a. Os resultados mostram
hip teses variadas com predomin ncia das hip teses pr -s l bicas e sil bicas, o que
representa as primeiras etapas de constru o do grafismo, tomando-se por base a escrita
convencional. Portanto, esta pesquisa apresenta bases investigativas de relev ncia social,
pois esse conhecimento importante para profissionais da rea da educa o, como tamb m
para a pr pria sociedade, j que em diversas culturas est presente a linguagem escrita.

PALAVRAS-CHAVE: Linguagem Escrita; Educa o Infantil; Letramento.
INTRODU

O:

O espa o da sala de aula constitui-se em um ambiente prop cio para a aprendizagem da
l ngua oral e escrita e, consequentemente, contribui para que o aluno adquira bases
conceituais e procedimentais necess rias para sua inser o no mundo do letramento e da
aprendizagem da linguagem escrita, pois ele poder associar os conhecimentos do seu
conv vio social aos adquiridos em sala de aula. Assim, o Referencial Curricular Nacional
para a Educa o Infantil apresenta: A aprendizagem da linguagem oral e escrita um dos
elementos importantes para as crian as ampliarem suas possibilidades de inser o e de
participa o nas diversas pr ticas sociais . (BRASIL, 1998, p.117).
Muitos autores discutem a g nese do processo de aquisi o da linguagem escrita. Na
presente pesquisa alicer amos as nossas an lises em: Ferreiro e Teberosky (1991), Smolka

12

Docente
Discentedo
doDepartamento
curso de Pedagogia
de Educa
da Faculdade
o da Faculdade
de Educa
de Educa
o, Campus
o, Campus
Central,Central,
UERN,UERN,
e-mail: e-mail:
alexsandra_maia@hotmail.com
giovana_melo@hotmail.com

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

393

(2008), BRASIL, (1998), entre outros. A coleta de dados aconteceu em duas escolas da
zona leste do munic pio de Mossor
necess rios

e possibilitou a visualiza o dos mecanismos

representa o da escrita e compreens o do seu significado para a crian a. As

an lises partiram dos registros escritos das crian as atrav s de autoditados (figuras para as
crian as representarem o significado atrav s da escrita); e de um mapeamento das duas
turmas pesquisadas observando as etapas do desenvolvimento psicogen tico infantil:
pr -sil bica, sil bica, sil bica-alfab tica e alfab tica.
Ferreiro (2009) traz contribui es significativas sobre os processos de aquisi o da
linguagem escrita em crian as pr -escolares. A autora apresenta uma vis o que rompe com
o conceito de alfabetiza o mais tradicional, no qual

considerado somente o ato de saber

ler e escrever; apresentando, assim, uma conceitua o que possui uma amplia o desse
conceito, sendo esse, uma pr tica social em que o educando n o

mero receptor do

conhecimento. Para Ferreiro (2007, p.22) O desenvolvimento da alfabetiza o ocorre, sem
d vida, em um ambiente social. Mas as pr ticas sociais, assim como as informa es, n o
s o recebidas passivamente pelas crian as . A alfabetiza o vai al m do ato de ler e
escrever, pois quando se escreve algo, este carregado de sentido e possui uma mensagem
que deve ser entendida pelo leitor, e isso n o seria poss vel se o escritor apenas possu sse
um conhecimento apenas de codifica o e decodifica o.
Compreender como se d o processo de aquisi o do conhecimento por parte das
crian as, traz contribui es significativas para educadores, educandos e pesquisadores. O
professor conhecer como se encontra a aprendizagem da leitura escrita dos alunos propicia
uma melhor avalia o e metodologias adequadas a determinadas situa es, o que n o deve
ser esquecido. Cada aluno possui sua especificidade e todos s o capazes de aprender atrav s
de um trabalho de media o do professor.
No lugar de uma crian a que espera passivamente o refor o externo de uma
resposta produzida pouco menos que ao acaso, aparece uma crian a que procura
ativamente compreender a natureza da linguagem que se fala sua volta, e que,
tratando de compreend -la, formula hip teses, busca regularidades, coloca
prova suas antecipa es e cria sua pr pria gram tica. Ferreiro e Teberosky
(1991, p.22).

MATERIAIS E M TODOS:
Esse trabalho trata-se de um estudo bibliogr fico em te ricos que abordam essa tem tica,
tais como: SMOLKA (2008); Ferreiro e Teberosky (1985); Ferreiro (2007) e BRASIL
(1998); e estudo de campo de car ter explorat rio realizado atrav s da coleta de dados em
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duas escolas da rede p blica de Mossor /RN. No processo de organiza o da amostragem
com crian as do infantil II de Unidades de Educa o Infantil de Mossor , foram aplicados
autoditados buscando compreender como estas crian as representam a escrita. Para
elabora o deste trabalho foi realizado um levantamento dos dados de 20 crian as do
infantil II.

RESULTADOS E DISCUSS ES:
A. 1 ESCOLA OBSERVADA
A primeira escola a ser visitada foi a escola A , essa escola possui uma boa
estrutura e a sala de aula observada na qual foi aplicado os autoditados encontrava-se com
14 alunos, por m em sua totalidade eram 22 alunos.
Ao aplicarmos os autoditados obtivemos a seguinte conclus o com rela o aos
n veis de escrita e idade que estes se encontram:
NOME

IDADE

N VEL DE ESCRITA

A.E.F.M

5 anos

Pr -sil bico

C.N.L.S

4 anos

Pr -sil bico

C.R.S.N

5 anos

Pr -sil bico

E.K.M.S

5 anos

Pr -sil bico

H.S.F

5 anos

Sil bico-alfab tico

H.D.S.S

5 anos

Pr -sil bico

K.L.G.P.C

4 anos

Pr -sil bico

L.E.A.F

5 anos

Sil bico

L.E.F.S

5 anos

Pr -sil bico

L.M.S.N

5 anos

N o respondeu

M.V.Q.R

5 anos

Pr -sil bico

M.E.B.N

4 anos

Pr -sil bico

M.S.S

5 anos

Pr -sil bico

O.M.S.F

5 anos

Pr -sil bico

Na tabela acima visualizamos que a grande maioria se encontra no n vel pr -sil bico (11) primeiro n vel de caracteriza o da escrita. Segundo Kato (1992, p.55)
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pr -sil bico encontram-se escritas que n o apresentam nenhum tipo de correspond ncia
entre grafia e som. A constru o gr fica de uma palavra

realizada por outros tipos de

considera es . Uma crian a est no n vel sil bico sem valor sonoro convencional, fazendo
correspond ncia da quantidade de s labas e quantidade de letras e uma no n vel
sil bico-alfab tico. Nota-se que na escrita dessa crian a desaparece a an lise sil bica na
constru o da escrita, e ent o ela consegue fazer correspond ncia grafia e fonema. Para
Teberosky e Colomer (2003, p.69), escrita alfab tica caracteriza-se pela correspond ncia
sistem tica exaustiva entre letras e fonemas, mesmo que, muitas vezes, a ortografia n o seja
convencional. Uma crian a n o respondeu ao autoditado. Vale salientar que essa pesquisa
foi realizada no inicio do 1 semestre, ou seja, as crian as haviam acabado de entrar no
infantil II. A professora dessa sala de aula possui forma o em Pedagogia e professora h
15 anos.
O seguinte gr fico mostra a porcentagem encontrada nessa sala de aula:

B. 2 ESCOLA OBSERVADA
A segunda escola visitada tamb m possui uma boa estrutura f sica, por m possui uma
pequena quantidade de alunos se comparada

primeira. A sala de aula da segunda escola

continha, no momento de an lise, apenas 6 alunos, mas em sua totalidade eram 15 alunos.
A professora dessa sala de aula possui forma o em Pedagogia e atua em sala de aula h 9
anos, no momento est fazendo mestrado em uma Faculdade particular da cidade de
Natal/RN.
A tabela abaixo apresenta a idade e o n vel de escrita que os alunos se encontram:
NOME

IDADE

N VEL DE ESCRITA

G.M.N

4 anos

Pr -sil bico
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J.V.A.G

5 anos

Pr -sil bico

L.C.S.

5 anos

N o respondeu

M.C.P.S

5 anos

Pr -sil bico

R.S.S

5 anos

Pr -sil bico

V.R.O

4 anos

Pr -sil bico

Essa sala de aula apresenta em sua totalidade alunos que se encontram no n vel
pr -sil bico, a aluna que n o concordou em responder ao question rio trata-se de uma aluna
com defici ncia visual. O gr fico abaixo apresenta o percentual dessa sala de aula:

CONCLUS O:
O n vel de escrita e a maneira que os alunos das escolas pesquisadas concebem a escrita s o
bastante semelhantes, pois apresentam hip teses de escrita, em sua grande maioria, no n vel
de escrita pr -sil bico. Se analisarmos a totalidade das escolas pesquisadas visualizaremos:
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Portanto, o resultado que encontramos nos mostra que 80% dos alunos da turma
encontram-se no n vel de escrita pr -sil bica, ou seja, ainda n o conseguem relacionar as
letras com os sons da fala, esse fato nos faz refletir sobre as quest es que envolvem a
realidade social e os contextos de aprendizagem infantil, pois se a crian a a partir de suas
hip teses tem a capacidade de avan ar para um n vel mais avan ado no desenvolvimento da
escrita, porque apenas 20% por cento da turma avan ou para o n vel alfab tico? Kato
(1992) afirma que:
Podemos, ent o, hipotetizar que o desenvolvimento da escrita na
crian a um processo que apresenta certa varia o e que as etapas
n o s o discretas. Acrescentamos ainda que as etapas podem se
sobrepor, envolvendo fases em que duas ou mais concep es
coexistem. (KATO, 1992, p.72)
Essa quest o envolve v rias outras e nos faz pensar sobre as nossas concep es e pr ticas
acerca da constru o da escrita da crian a e a suscitar novas possibilidades de an lise e
investiga o sobre o referido tema.
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A UTILIZAÇÃO DA FOTOGRAFIA E DA FILMAGEM NA CONSTRUÇÃO DA
MEMÓRIA NEED
Maria Raquel Bezerra1; Maria Euzimar Berenice Rego Silva2

RESUMO: Este trabalho é resultado da pesquisa “Diálogos Autobiográficos: Reminiscência do
Núcleo de Estudos em Educação (NEEd)”, pertencente ao Departamento de Educação do Campus
Avançado Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia-UERN. Tivemos como objetivo analisar a
importância da fotografia e da filmagem para a construção da memória do NEEd, considerando o
processo formativo pessoal e profissional dos membros do grupo, a partir das imagens produzidos
durante essa pesquisa. A investigação está enquadrada numa abordagem qualitativa, centrando-se
na análise de imagens, especialmente as fotografias e filmagens realizadas durante os encontros
quinzenais da Pesquisa “Diálogos do NEEd”, sendo a imagem um recurso pouco utilizado,
procuramos evidenciar a magnitude da inserção dela como instrumento de pesquisa na área da
educação. Para tanto nos referenciamos em: Flick (2009) e Martelli (2012), com abordagens sobre o
uso da imagem na pesquisa educacional, e também Brandão (2008) e Halbwachs (2006) com
estudos em torno da memória e seus constructos para a formação de vida e profissional dos sujeitos.
Compreendemos a importância da imagem, especialmente as filmagens, como uma estratégia fácil
de recapitular fatos vividos, registrar as ações desenvolvidas e socializar informações do Grupo de
Pesquisa NEEd. Contudo, percebemos diversas dificuldades na utilização de imagens durante essa
pesquisa, especialmente a falta de conhecimento de muitos membros na utilização dos
equipamentos, a dificuldade de armazenamento, o arquivamento e a edição das imagens.
PALAVRAS-CHAVES Educação; Imagem; Memória.
INTRODUÇÃO
Este trabalho é resultado da nossa participação, desde 2010, na Pesquisa “Diálogos
Autobiográficos: Reminiscência do Núcleo de Estudos em Educação (NEEd)”, cujas ações
iniciaram em abril do ano de 2009, mas só foram formalizadas no Departamento de Educação (DE)
do Campus Avançado Professora Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade
do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), em setembro de 2009, tendo como objetivo geral,
refletir sobre os desafios colocados para a prática da pesquisa em Ciências Sociais e Humanas e a
religação entre formação, pesquisa e ação, através das experiências vivenciadas no
NEEd/DE/CAMEAM/UERN.
O NEEd vem se consolidando desde 2000, caracterizando-se com duas linhas de
pesquisas, abrangendo as temáticas: formação do(a) educador(a), currículo, prática pedagógica,
política educacional e gestão do sistema de ensino para a educação básica, o ensino superior,
educação do campo, educação em direitos humanos, relações de gênero, sexualidade e memória,
privilegiando o diálogo entre os sujeitos das pesquisas e a universidade e a articulação destas com
as atividades de ensino e extensão. Atualmente, o Grupo está composto por 22 pesquisadores, entre
professores da UERN e de outras instituições e conta com mais de 20 alunos. Destes membros,
continuam participando ativamente da Pesquisa “Diálogos do NEEd”, apenas 22 membros, entre
discentes e pesquisadores.
1
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As fotografias, os filmes e as filmagens são cada vez mais utilizados como formas
genuínas e como fontes de dados (FLICK, 2009, p. 219). Nesta perspectiva, o presente trabalho tem
como objetivos, analisar o processo formativo pessoal e profissional dos membros do NEEd a partir
das imagens produzidos durante essa pesquisa, e a importância da filmagem e da fotografia para a
construção da memória do grupo, assim reconhecendo a imagem como recurso imprescindível para
a coleta de dados e o trabalho com a memória.
MATERIAL E MÉTODOS
Com o objetivo de fortalecer os estudos e memória do grupo, resolvemos analisar as
fotografias e filmagens produzidas durante os encontros da Pesquisa “Diálogos do NEEd”,
procurando conhecer o processo formativo pessoal e profissional dos membros do NEEd. Para tanto
a investigação está enquadrada numa abordagem qualitativa.
A investigação foi desenvolvida no período de agosto de 2011 a julho de 2012, na qual
foi realizado um estudo bibliográfico, embasado nos seguintes teóricos: Flick (2009) e Martelli
(2012), com discussões sobre o uso da imagem na pesquisa educacional; Brandão (2008) e
Halbwachs (2006), com reflexões em torno da memória e seus atributos para a formação do sujeito.
As ações da Pesquisa “Diálogos do NEEd” são todas filmadas e fotografadas,
constituindo um arquivo rico e diverso de parte da história deste grupo de pesquisa. Em virtude da
diversidade e da grande quantidade de imagens produzidas ao longo desses 04 (quatro) anos de
atividades, pois as ações iniciaram desde abril de 2009, optamos pela escolha de vídeos e
fotografias para análise em diversos momentos da Pesquisa, definindo uma amostra de imagens que
retratam a dinâmica “Estrada da Formação”, em momentos distintos da entrada de membros no
Grupo, privilegiando a qualidade da imagem e as características mais pertinentes a discussão do
plano de trabalho, que vislumbrasse os participantes do Projeto “Diálogos do NEEd” no primeiro
momento para a evocação de suas experiências formadoras (JOSSO, 2004).
Referente aos sujeitos da pesquisa, temos uma professora do DE/CAMEAM/UERN e
dois alunos do curso de Pedagogia, embora que uma discente se desvinculou voluntariamente da
universidade.
Os equipamentos utilizados para fazer a tomada das imagens pertencem à professora
coordenadora do projeto, tanto a filmadora quanto a máquina fotográfica, assim como, os
dispositivos de armazenamento das imagens.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
É oportuno evidenciar a magnitude da imagem enquanto recurso para a pesquisa
educacional, como Flick (2008, p. 225) menciona: “[...] na pesquisa qualitativa, o uso das mídias tais como o filme e as fotografias - como dados ultrapassa os limites entre os vários métodos
científicos sócias”. Em seu processo formativo acadêmico-profissional, os sujeitos sofrem
mudanças e influências que permeiam em sua vida e nas ações desenvolvidas na sociedade, porém
estas mudanças e influências não são analisadas no decorrer da formação, logo as memórias
autobiográficas são de extrema relevância para a ressignificação de nossa trajetória, conforme
Brandão (2008) diz:
A experiência nos mostra que, a partir da memória autobiográfica nas historias narradas, e
muitas vezes escritas, podemos, usando a linguagem, refletir, compreender, reorganizar e
ressignificar essas trajetórias e projetos de vida-trabalho, nossas e de outros, articulando as
memórias individuais e coletivas, dando-lhes um sentido-significado (BRANDÃO, 2008, p.
15).
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Assim as fotografias e filmagens são deveras importantes para esta ressignificação, e
permitem além de registrar e documentar a ações desenvolvidas em um determinado contexto por
um grupo ou instituição, elas possibilitam a melhoria no diálogo entre os membros, a recuperação
de momentos vividos para processos reflexivos, de socialização e troca de informação entre os
encontros, corroborando a perspectiva de Flick (2009, p. 222) quando profere que “[...] as
fotografias têm uma alta qualidade icônica, o que pode auxiliar a ativar as lembranças das pessoas
ou a estimulá-las/encorajá-las a elaborarem enunciados sobre situações e processos complexos.”
Desde os primórdios, a imagem tem exercido um papel importante na sociedade e na
cultura. Como afirma MArtelli (2012, p. 17) “A fotografia é uma mensagem produzida por alguém
e, sempre com endereço determinado. Elas revelam espaços, lugares, fatos ou acontecimentos
significativos e conduzem a uma rede de idéias (sic) de caráter intelectual e afetivo em diferentes
espaços de sociabilidade.”

Figura 1: Imagem produzida durante a dinâmica “Estrada da Formação”, no dia 06/04/2011, na casa
da coordenadora do Projeto.
FONTE: Arquivos da Pesquisa.
A Figura 1 é de um aluno do Curso de Graduação em Pedagogia, do CAMEAM/UERN.
Nela percebemos que ele começa a se projetar ao desenhando o percurso de seu processo formativo,
as instituições e grupos sociais que influenciaram nesse processo, os desafios enfrentados e suas
expectativas para o futuro. Analisando o vídeo dessa dinâmica, o discente diz que sua estrada é
cheia de curvas, desde sua infância até hoje, e destaca que o mais fundamental na sua formação foi
ter entrado na Umbanda, devido à formação religiosa de membros de sua família, a “[...] umbanda
me fundamentou, abriu a minha cabeça.”3 Desse modo, o discente discorre sobre os elementos de
sua fé, seus sonhos e a escolha da profissão docente, ao retratar a importância da entrada na
universidade, no curso que gosta, que realmente quer, e consequentemente ingressar em um
mestrado e doutorado, onde ainda se encontra no início e quer viver muito. Assim revelando fatos
significativos para sua formação, a partir das memórias registradas pela dinâmica.
A imagem seguinte (Figura 2) refere-se a uma ex-aluna do Curso de Pedagogia, que já
possuía uma graduação em História, e foi produzida no mesmo dia da imagem anterior (Figura 1),
durante o período em que discente participava do grupo de pesquisa e ainda mantinha um vínculo
3

Transcrição de parte da fala do discente do vídeo da dinâmica “Estrada da Formação”, do dia 06/04/2011.

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

402

acadêmico. Na análise do vídeo da produção da dinâmica, a aluna falou que para chegar até a
universidade seu caminho “[...] não foi muito tortuoso”4, teve dificuldades, mas nada que a
impedisse de ter acesso a universidade. Contudo, ela narra que encontrou um grande entrave, pois,
inicialmente não queria o curso de História e sim Direito, assim seu curso “foi muito tortuoso”
(Idem), visto que trancou a faculdade por dois anos e depois retomou os estudos. Ela discorreu
também sobre os obstáculos para conclusão do Curso de História, mencionando as dificuldades com
o orientador da sua monografia. Quanto aos sonhos e projetos evidenciou a necessidade de
autonomia financeira e a realização profissional, pois ainda não tinha um emprego, e o sonho da
residência própria. No tocante a formação, ela abordou o desejo de continuação sua formação
acadêmica até o doutorado, para isso ela diz: tem que “estudar muito”.

Figura 2: Imagem produzida durante a dinâmica “Estrada da Formação”, no dia 06/04/2011, na casa
da coordenadora do Projeto.
FONTE: Arquivos da Pesquisa.
Concordamos com Flick (2009, p. 219 - 220), quando diz que, o objetivo fundamental
do uso de câmeras na pesquisa social é que “elas permitem gravações detalhadas de fatos, além de
proporcionar uma apresentação mais abrangente e holística de estilos e de condições de vida.”
Desta forma, a utilização de recursos de mídias é pertinente para analisar a identidade do sujeito, a
partir de sua formação e pertencimento a determinados grupos sociais. Como diz Halbwachs (2006,
p. 30) “Nossa lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por outros, ainda que se trate
de eventos em que somente nós estivemos envolvidos e objetos que somente nós vimos. Isto
acontece porque jamais estamos sós”.
A Figura 3, retrata uma pesquisadora do NEEd, professora do Curso de Pedagogia, no
momento de realização da dinâmica “Estrada da Formação”. Ao socializar o seu desenho com os
demais membros presentes no encontro, ela enfatiza em sua narrativa oral que sua estrada da
formação é sinuosa, por entender que o processo formativo não se dá de foram linear, e sim por
autos e baixos, por interferências de vários aspectos e, principalmente da sociedade. Se reportando
aos seus 15/16 anos, destacou o período das conversas, dos namoros e a importância da participação
em grupos de jovens da Igreja Católica, que foi significativo para sua vida e formação.

4

Transcrição de parte da fala da discente do vídeo da dinâmica “Estrada da Formação”, do dia 06/04/2011.
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Ainda na adolescência, ela ressalta que foi caminhando com seus próprios pés até
chegar à universidade. Segundo ela, tinha muita vontade de estudar fora, mas devido às dificuldades
financeiras dos seus pais e do fato de ser mulher, não teve a oportunidade devida, sendo incentivada
a cursar na localidade mais próxima: CAMEAM. Evidenciou a sua formação em Pedagogia, e logo
após seu casamento, seu contrato provisório na UERN, destacou sua participação no Partido dos
Trabalhadores (PT), visto que faz parte de sua vida. Além disso, fala dos seus sonhos,
especialmente a maternidade, a construção de uma família e o desenvolvimento profissional,
ingressar no mestrado.

Figura 3: Imagem produzida durante a dinâmica “Estrada da Formação”, no dia 06/04/2011, na Sala
do NEEd.
FONTE: Arquivos da Pesquisa.
Por último, ela destaca as dificuldades vividas atualmente: o tempo, em que tem muitas
atividades e se encontra “sobrecarregada para conciliar muitas coisas”5, e também a competição,
principalmente para a seleção do mestrado. Essa relação conflituosa com a academia e participação
na vida social e política de sua comunidade e nas diversas possibilidades de atuações na sociedade,
pois ao falar sobre sua relação com a família, onde evidenciou as saudades, de abrir mão de tempo e
espaço da família para conseguir chegar aos seus objetivos, acredita que precisa tomar decisões para
conciliar a política e a ciência, onde tem muita dificuldade para conciliar as duas coisa e dentro da
academia investir na carreira profissional.
Portanto, devemos demonstrar que a nossa memória se constitui em um pensamento
coletivo, na qual quem participa de nossas vidas, tem algo a contribuir com nossas lembranças. No
5

Transcrição de parte da fala da discente do vídeo da dinâmica “Estrada da Formação”, do dia 06/04/2011.
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que concerne às imagens, é indispensável ressaltar que elas “permanecem disponíveis a outras
pessoas, podendo ser reanalisadas” (FLICK, 2009, p. 220), logo podendo ser ressignificadas por
outros sujeitos que as observam.
CONCLUSÃO
A pesquisa aqui apresentada foi primordial para o desenvolvimento de uma graduação
de qualidade, propiciando aos sujeitos envolvidos, uma riquíssima discussão na temática, visto que
em nossa sociedade a utilização da fotografia e da filmagem digital são recursos cada vez mais
utilizados no nosso cotidiano. Contudo, essas imagens ainda são pouco utilizadas na pesquisa
educacional, precisando desta forma o investimento financeiro na aquisição de equipamentos mais
potentes e versáteis, e exigindo uma melhor formação para lidar com o manejo, o arquivamento e a
análise de imagens na pesquisa e na extensão, assim como a divulgação on line dessa produção.
Constatamos que, assim como forma de memoria, a imagem pode ser utilizada ainda para a
ressignificação de suas ações e formação, seja pessoal ou profissional.
Vale ressaltar, que o uso de imagens, tem a possibilidade de serem manipuladas, e
também tem suas implicações morais, como frisa Martelli (2012, p. 22) “O uso da imagem é
regulamentado por lei, e deve ser observado. Toda imagem utilizada para publicações ou
exposições necessita de prévia autorização”, devendo ser trabalhados os princípios éticos com a
sociedade e os pesquisadores que utilizam esses materiais e esta metodologia, relativo ao espaço do
outro e sua privacidade.
Segundo Martelli (2012, p. 20) “A fotografia é um documento histórico, que expressa
momentos vividos por sujeitos sociais. Podemos fazer uma reconstituição histórica de uma
determinada realidade, baseada em séries fotográficas e em um contexto histórico.” Portanto, é
preciso ampliar os seus espaços de divulgação, e a oportunidade desta metodologia ser trabalhada
na escola, por alunos e professores.
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AS DISCIPLINAS VOLTADAS PARA AS METODOLOGIAS DE
ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: CONDIÇÕES DE OFERTA NA
UERN, USP E UFMA
Luzia Dias Araújo1; Maria Lúcia Pessoa Sampaio2; Miria Helen Ferreira de Sousa3
RESUMO: O presente projeto PIBIC (2011/2012) tem a mesma nomenclatura de um projeto de maior
abrangência denominado “Projeto de Cooperação Acadêmica (PROCAD): Disciplinas da Licenciatura
voltadas para o ensino de Língua Portuguesa” (SOUZA, 2008-2012). Em sua segunda fase (2011/2012),
propõe-se concluir as discussões no campo da Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa (MELP), cujas
constatações advêm de investigações desenvolvidas nas três IES envolvidas, a saber: Universidade Federal do
Maranhão (UFMA) – IES Proponente, Universidade de São Paulo (USP) – IES Associada I e a Universidade
do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) – IES Associada II. Aborda o estado da arte dos estudos por parte
dos pesquisadores das IES quanto à constituição ou não da Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa
(MELP) como disciplina, bem como investiga a existência de um objeto que caracterize a MELP e também
analisa a formação do professor de Língua Portuguesa no tocante aos conhecimentos mobilizados acerca das
MELPs. Para realizar as análises, realizou-se coleta de dados nas IES como Programas de Cursos, Matrizes
Curriculares, Projetos Pedagógicos dos Cursos de Pedagogia e Letras. As constatações da pesquisa apontam
para a oferta das disciplinas de MELP nas três IES, sendo que, ocorre uma variação de nomenclatura, período
de oferta de IES para IES.

PALAVRAS – CHAVE: Ensino-aprendizagem; Formação de professor; MELP.
INTRODUÇÃO

Neste trabalho, relatam-se os resultados alcançados na segunda etapa do PIBIC Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (ARAÚJO, SAMPAIO e SOUSA,
2011), enquanto parte constitutiva do “Projeto de Cooperação acadêmica (PROCAD):
Disciplinas de licenciatura voltadas para o ensino de Língua Portuguesa”, em
desenvolvimento nas seguintes Instituições de Ensino Superior (IES): Universidade do
Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e
Universidade de São Paulo (USP). O PROCAD tem como objetivo fortalecer os Programas
de Pós-Graduações de diferentes IES brasileiras, cujas ações desenvolvidas visam a
consolidar, nesse caso, o mestrado em Letras da UERN e o mestrado em Educação da
UFMA, em parceria com o Programa da Faculdade de Educação da USP, na condição de
instituição melhor conceituada e consolidada. Esta pesquisa se vinculou ao PROCAD, por
meio de financiamento advindo da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior), e ao CNPq, via Programa PIBIC.
Dividida em duas etapas, ressalta-se aqui a segunda fase da pesquisa desenvolvida
pelo PIBIC, trazendo aproximações quanto à presença da MELP como disciplina, investiga
o estado da arte traçado pelos pesquisadores do PROCAD, bem como a inserção da MELP
nas IES: UFMA e USP, haja vista em pesquisa do anterior do PIBIC (ARAÚJO e
SAMPAIO, 2011), investigou-se a inserção da MELP na UERN nas IES públicas e privadas
do Estado do Rio Grande do Norte, a saber: UERN, UFRN e UnP, em que se construiu uma
tabela com amostragem da presença da MELP nessas IES (ARAÚJO e SAMPAIO,
2010/2011).
Nessa segunda etapa do PIBIC, discute-se a inserção da MELP nas seguintes IES:
UERN, UFMA e USP, ocasião em que se trabalhará de forma direta com as produções dos
1
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pesquisadores, as quais se materializam em diversos artigos publicados em Colóquios de
Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa (CMELP) de nível nacional, produzidos pelos
pesquisadores do PROCAD, além de três livros organizados pelos coordenadores de cada IES,
que propõe tornar mais acessíveis os produtos do projeto, as análises feitas com os materiais
coletados e que ganharam forma de discussões em artigos científicos.
MATERIAL E MÉTODOS

Para realização da pesquisa, inicialmente foi feito um levantamento da inserção das
disciplinas consideradas “disciplinas de MELP” em todas as Instituições de Ensino Superior
do Estado, o que se configura como um primeiro contato entre pesquisador e objeto
pesquisado. Após esse levantamento, foi feita uma triagem para dar um melhor visibilidade
aos dados que iam sendo coletados e posteriormente esmiuçados. Optou-se por trabalhar
com três IES do Estado (UERN, UFRN e UnP); a escolha das IES se deu pela existência de
outras pesquisas nas referidas instituições (SAMPAIO, 2009 e 2010), onde se propunha
investigar a formação leitora do professor de MELP.
Em seguida, foi realizada visitas às instituições para coleta de dados, bem como
consultas online aos web sites das Instituições relacionadas. Com os dados coletados, foi
construído um banco de dados que está disponível no GEPPE (Grupo de Estudos Pesquisa
do Processo Ensino-Aprendizagem). O banco de dados contém os materiais coletados de
todas as três IES, tais sejam: Programa Geral de Componente Curricular (PGCC), Matrizes
Curriculares, Transcrições de entrevistas, Projetos dos Cursos, atas de reunião dos
pesquisadores do PROCAD e, os trabalhos produzidos a partir da análise desses materiais:
artigos publicados, relatórios das pesquisas PIBIC.
Especificamente trabalhando na segunda etapa da pesquisa no âmbito da Iniciação
Científica, foi elaborado um plano de trabalho a ser cumprido pela orientando e orientadora,
do qual se pontua:
Estudos teóricos com pesquisadores do PROCAD
Atividades realizadas envolvendo os pesquisadores do PROCAD local (UERN,
CAMEAM) e quando possível, envolvendo os pesquisadores das três IES, em que se
discutiu o andamento das investigações e as produções a partir da mesma.
Construção do marco teórico-práticos para elaboração do projeto de monografia do
Curso de Pedagogia
A pesquisa PIBIC se constituiu como o embrião para a pesquisa de cunho
monográfico desenvolvida pela orientanda, haja vista o desenvolvimento da pesquisa PIBIC
se desenvolveu concomitantemente ao período de elaboração do projeto de monografia e
culminando na escrita da monografia intitulada: “O PERFIL DE PROFESSORES DE
METOTODOLOGIA DO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA (MELPs): ANÁLISE
DA FORMAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL”, a qual foi apresentada publicamente e
aprovada pela banca avaliadora.
Análise de dados até então coletados em IES de Cursos de Letras e de Pedagogia;
A pesquisa dispõe de um rico banco de dados, a partir do qual, foi possível debruçar
olhares, de modo atento e crítico acerca dos dados coletados, sendo eles: PGCC’s, Projetos
Pedagógicos dos Cursos, entrevistas transcritas, artigos produzidos, relatórios de pesquisas,
para que a pesquisa pudesse ser desenvolvida.
Possibilidade e realização de estágio sandwiche na USP se autorizada pelo
PROCAD
Como contrapartida prevista no projeto PROCAD por parte da IES de origem, este
item não pode ser alcançado, por falta de financiamento da UERN para custeio de pesquisa
em outra IES, o que vem evidenciar a carência gritante de investimento na formação do
profissional docente, fato que foi pincelado no trabalho monográfico.
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Correlação de dados mediante construção de um quadro panorâmico das diversas
inserções das MELPs;
Em pesquisa PIBIC anterior (SAMPAIO e ARAÚJO, 2010/2011,) foi evidenciado a
inserção da MELP em três IES do Estado do Rio Grande do Norte, as quais foram foco tanto
para desenvolvimento de trabalhos de iniciação científica, quanto para desenvolvimento de
monografia, se constituindo como campo de pesquisa. Nesta segunda fase da pesquisa de
iniciação científica foi traçado outro quadro panorâmico que frisasse a inserção da MELP
nas instituições UFMA e USP, o qual se apresenta mais adiante.
Leituras referentes ao objeto de pesquisa do projeto
As leituras referentes ao projeto foram realizadas no decorrer da realização da
pesquisa, em sua maioria como aquelas advindas do próprio projeto, o que se constituem
como os produtos do projeto, estando algumas publicadas nos dois livros organizados pelo
projeto PROCAD.
Busca de subsídios científicos que provoquem reflexões sobre o trabalho
desenvolvido em aulas de Língua Portuguesa
Este ponto interliga-se com o anterior, na medida em que foram realizadas as
leituras das produções dos próprios pesquisadores, quanto de autores diversificados que
tinham relação com o objeto de pesquisa (FOUCAULT, 1971; MINAYO, 2008; SAMPAIO,
2009; IMBERNÓN, 2000; TARDIF, 2011 e SCHÖN, 2000).
RESULTADOS E DISCUSSÃO

O desenvolvimento da pesquisa se deu através de análises de PGCC’s, Projeto
Pedagógico e das grades curriculares do Curso de Letras da USP, UFMA e UERN, em que
se pode analisar a presença da MELP nos cursos, verificando, entre outras coisas, o período
em que são ofertadas. Ficou evidenciado que há nomenclaturas que se diferenciam de IES
para IES, bem como a concepção de formação de professor trabalhada nas Instituições. Para
tanto, construiu-se dois gráficos que apresentam a presença da MELP no Curso de Letras da
UFMA e USP, onde podemos fazer uma leitura acerca de como essas IES trabalham a
MELP e em especial o trato que é dado à formação do professor de Língua Portuguesa.
Para fazer um paralelo entre as três IES, construiu-se mais dois gráficos com a
inserção da MELP nos Cursos de Pedagogia e Letras, analisando sua oferta por Campi,
possibilitando-se pontuar a análise dos Campi que ofertam as disciplinas de MELP na
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.
As análises propõem investigar os aspectos que competem à formação do professor
de Língua Portuguesa e a formação que este tem nos Cursos de licenciatura por meio das
disciplinas específicas de MELP, não se desconsiderando à formação contínua e pessoal que
cada profissional tem, haja vista, não se construir um profissional, sem que antes, se
construa o pessoal desse sujeito: “[...] é impossível separar o eu profissional do eu pessoal
[...]” (MONTEIRO, 1997, p.7).
Analisando-se a USP

Observando-se a grade curricular do Curso de Letras da USP, vê-se uma diferença de
nomenclatura quanto às disciplinas de MELP ofertadas por outras Instituições.
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Gráfico 1:
INSERÇÃO DA MELP NO CURSO DE LETRAS DA USP – AMOSTRA DE
QUANTIDADE

7º Período
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3º Período
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Número de oferta
Fonte: Matriz Curricular da USP.

O gráfico acima apresenta uma amostragem da aparição da MELP no Curso de
Letras da Universidade de São Paulo, enfatizando o período em que são ofertadas, dos podese destacar, no quesito oferta, o 4º período por contemplar/ofertar quatro disciplinas de
MELP, seguido do 5º, 7º e 8º períodos que ofertam três disciplinas de MELP.
No que tange à formação profissional é de se considerar excelente no sentido da
especificidade de se ter profissionais concursados para tais disciplinas, haja vista que a
referida IES oferta disciplinas específicas de MELP, as quais são aperfeiçoadas com as
outras disciplinas de caráter mais teórico.
O caso da UFMA
Esta IES vem se destacar dentre as outras duas mencionadas, por apresentar maior
quantidade no quesito oferta de disciplina em relação às demais. A UFMA, apresenta
disciplinas de nomenclaturas bem específicas que vêm contemplar a realidade sociocultural
do Estado do Maranhão.
Gráfico 2:
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Fonte: Matriz Curricular da UFMA.
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Analisando-se o gráfico correspondente à análise da UFMA, pode-se constatar a presença
das disciplinas de MELP em todos os períodos do Curso de Letras, embora não haja
profissionais concursados para um Departamento de Ensino específico como ocorrido no
caso da USP.
O RN e a UERN em tela
Apresenta-se a análise da inserção das disciplinas de MELP nos Cursos de Pedagogia e
Letras, destacando-se os Campi da referida instituição, construiu-se um gráfico que vem pôr
em destaque, além da UERN, outras IES do RN como a UFRN e a UnP:
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Fonte: Matrizes Curriculares, PGCC’s da UERN.

De acordo com o gráfico apresentado a UERN se destaca em relação à inserção da
MELP se comparada com outras IES do Estado. Vale ressaltar que é a UERN é um das
instituições que mais atua na formação de profissionais na área de Letras e no âmbito do Estado.
CONCLUSÃO

A pesquisa chega a sua etapa conclusiva, em que se apresentam alguns resultados
correspondentes às investigações propostas anteriormente. Nesta segunda e última etapa da
pesquisa de caráter qualitativo e investigativo, tem-se algumas constatações quanto ao seu
objetivo principal: investigar a formação do profissional de Língua Portuguesa, ressaltando a
importância das disciplinas que compõem a grade curricular do seu curso, dando ênfase às
disciplinas de Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa, as MELP.
Com a investigação nas três Instituições do Estado do Rio Grande do Norte – UERN,
UFRN e UnP, conclui-se que existe uma oferta acentuada das MELP nos cursos tanto de
Letras, quanto de Pedagogia. Constata-se, também, a diversidade de nomenclaturas
existentes para caracterizar essas disciplinas. Aponta-se a relevância da formação do
profissional docente voltada tanto aos aspectos práticos, quanto teóricos, haja vista as
disciplinas de Metodologia a serem desenvolvidas concomitantemente às teóricas, ou seja, é
sumariamente importante o desenvolvimento de ambas em parceria, a exemplo disso, temos
os Estágios Supervisionados.
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CARACTERÍSTICAS DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE PROFESSORES
DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO E SEU DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
Maria Rosilene da Silva Brito1; Maria Antônia Teixeira da Costa2
RESUMO: O trabalho ora apresentado é um recorte da pesquisa intitulada: Historiando a prática
pedagógica de professores da Faculdade de Educação da UERN: permanências e modificações nas
ideias pedagógicas (1995 – 2011), aprovada pelo PIBIC/CNPq/UERN, foi desenvolvida com
professores da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Tal
recorte tem como objetivo: a) Caracterizar a prática pedagógica de 09 (nove) professores que atuam
no Curso de Pedagogia da UERN, no que se refere ao ser professor, à concepção de aluno, de
ensino, aprendizagem, avaliação e b) Discutir e analisar as diferentes dimensões metodológicas
(atualização de novas ideias educacionais; a perspectiva dialógica na relação professor e aluno; ação
reflexiva de sua prática pedagógica) do desenvolvimento profissional dos professores nas suas
narrativas sobre a prática pedagógica. Os embasamentos teóricos partiram dos estudos de: Saviani
(2007); Freire (1996) e Ghiraldelli (1987). Além disso, elaboramos um roteiro de entrevista e
aplicamos junto aos professores no período de outubro a dezembro de 2012. Realizamos a
transcrição das entrevistas nos meses de janeiro a março do ano em curso. Ao analisarmos os dados
constatamos que a maioria dos professores do Curso de Pedagogia da UERN apresenta em suas
narrativas uma prática pedagógica mais progressista. Apenas um dos entrevistados enfatiza ser a sua
metodologia baseada na Pedagogia Tradicional. Por conseguinte, concluímos dizendo que não
houve uma modificação completa nas práticas dos professores decorrente o currículo implantado
em 2007, o que existiu foi uma atualização ocorrida nas práticas da maioria dos professores
entrevistados.
PALAVRAS-CHAVE: Prática Pedagógica
INTRODUÇÃO
A importância desta pesquisa que se apresenta, gira em torno do conhecimento em
relação à prática pedagógica dos professores da Faculdade de Educação da UERN. Alguns
questionamentos pareceram pertinentes para avaliarmos em que patamar encontram-se essas
práticas, elas mudaram com a implementação do currículo em 2007? Ou elas continuam as
mesmas?
Também situamos a importância da pesquisa como forma dos professores estarem
refletindo sobre suas práticas. Como forma de sistematização, trabalhamos os objetivos
direcionados a caracterização da prática pedagógica de 09 (nove) professores que atuam no Curso
de Pedagogia da UERN, no que se refere ao ser professor, à concepção de aluno, de ensino,
aprendizagem, avaliação, bem como a analise das diferentes dimensões metodológicas (atualização
de novas ideias educacionais; a perspectiva dialógica na relação professor e aluno; ação reflexiva de
sua prática pedagógica) do desenvolvimento profissional dos professores nas suas narrativas sobre a
prática pedagógica. A metodologia empregada foi de cunho qualitativo, com abordagem
autobiográfica. Quanto aos objetivos a nossa pesquisa se caracterizou como exploratória e
descritiva. Quanto aos procedimentos e métodos utilizados: bibliográfica, estudo de caso.
Decorrente todo o procedimento da pesquisa, podemos, enfim, afirmar que na maioria das práticas
dos professores entrevistados não houve mudança concreta em sua atuação, e sim uma adequação
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ou evolução do já existente. Com isso, chegamos à conclusão de que o trabalho acarretou muitos
benefícios aos professores, no momento em que puderam refletir sobre suas técnicas e contribuir
para trabalhos posteriores em relação à reformulação do PCC do curso de Pedagogia, que já cogita
uma nova reformulação.
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi uma pesquisa qualitativa com abordagem autobiográfica. Quanto aos
objetivos a nossa pesquisa se caracterizou como exploratória e descritiva. Quanto aos
procedimentos e métodos utilizados: bibliográfica, estudo de caso. Realizamos uma pesquisa
bibliográfica em autores, tais como Saviani (2007) citados nas referências do projeto, e que
analisam a prática pedagógica de professores universitários com fichamentos de leitura e elaboração
de quadros elucidativos sobre as teorias pedagógicas.
Processo de reflexão contínua sobre a ação/abordagem biográfica –. A partir de suas
narrativas orais e escritas, analisado o desenvolvimento profissional destes professores com o foco
para o pedagógico. Nesse processo de reflexão, nos apoiamos na abordagem biográfica na
perspectiva de Nóvoa (1988), a qual reforça o princípio que é sempre a própria pessoa que se forma
e forma-se na medida em que elabora uma compreensão sobre o seu percurso de vida. A História de
Vida reconstrói aspectos individuais, singulares de cada sujeito, mas, ao mesmo tempo, ativa uma
memória coletiva. A auto formação que as histórias de vida possibilitam que poderá fazer emergir
saberes subjetivos e não formalizados através de sua socialização. Aplicamos um roteiro de
entrevista para caracterizarmos as práticas pedagógicas das professoras e identificarmos as
tendências pedagógicas nas práticas pedagógicas dos professores que culminará nas narrativas de
história de vida de professores. Trabalhamos com a entrevista semi – estruturada, uma vez que esse
tipo de entrevista permite ao entrevistado uma maior maleabilidade na hora de responder as
questões
Elaboremos um roteiro geral eixos que irão desembocar nos aspectos do
desenvolvimento profissional do professor: aspectos de experiência de vida, formativos, da carreira
e a atuação em sala de aula. Contaremos, nesse momento, com o aporte teórico proposto por Alberti
(1990), cuja obra apresenta a fundamentação teórica da história oral e as valiosas experiências de
pesquisas nessa área, em especial sobre a elaboração de roteiro de entrevista e sua aplicação. As
reflexões foram ancorados a partir da análise de discurso na perspectiva de Orlandi (2002),
buscando assim os significados de suas linguagens e à luz das tendências pedagógicas, visando a
obter subsídios para a formação inicial reflexiva dos formandos em Pedagogia e consequentemente
das demais licenciaturas.
RESULTADO E DISCUSSÃO
A partir das entrevistas realizadas decorremos com a tabulação onde organizamos as
respostas que obtivemos dos professores em relação à concepção de aluno e de aprendizagem na
perspectiva de caracterizar as suas práticas pedagógicas e relacioná-las com as teorias pedagógicas.
Como exemplo selecionamos as respostas que seguem adiante:
QUADRO 1 –Ideias pedagógicas presentes nas narrativas de professores da Faculdade de Educação
PROFESSORES
PROFESSOR A

ENSINAR E APRENDER PARA 96 A 2006.
O professor tem que assumir e chamar a
responsabilidade pra si, ele é o professor e o aluno é o aluno,
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então nesse sentido eu acho que a educação deve ser unilateral
porque o professor tem que garantir a educação, tem que garantir
a qualidade da aula, ele tem que repassar o conteúdo e ele tem
que ter competência pra isso.
Ensinar e aprender é uma relação reciproca entre
PROFESSOR B
professor e aluno, é uma relação de cumplicidade, é uma relação
de crescimento. É onde o professor não é aquele que detém todo
o conhecimento. O professor pra estabelecer uma relação
saudável de ensino aprendizagem precisa ter a compreensão de
que não é somente ele que tem conhecimento, o aluno também
tem conhecimento e, que esses conhecimentos precisam ser
respeitados e levados em consideração.
Bem, eu prefiro trabalhar com o conceito de
PROFESSOR C
aprendizagem, porque de 1996 pra cá o que eu tenho mais
investido é na aprendizagem, então é o aprender mais do que o
ensinar. Estou ali em sala aprendendo também com os textos e
com o texto dos alunos, das suas vivências, dos seus costumes,
dos seus lugares de origem. Então, o centro da minha atuação é
na perspectiva da aprendizagem.
Fonte: Informações coletadas pelas autoras a partir das narrativas de professores
Diante dos resultados acima apresentados constatamos que apenas a fala do professor A
se difere das demais, pois o mesmo demonstra uma concepção de ensino onde o professor é o
¨centro¨. Com base neste pensamento Ghiraldelli (1987) argumenta que: ¨ É o professor quem
domina os conteúdos e deve transmiti-los aos alunos, privilegia-se o resultado da aprendizagem,
geralmente se cumpre pela aula expositiva¨. O ensino para o professor A consiste emser uma
ferramenta usada exclusivamente pelo docente, tirando assim toda a ênfase do aluno, o mesmo em
um de seus relatos afirma: em relação ao aluno eu não aprendi nada porque não procurei aprender,
porque achei que o aluno não teria nada pra me dá, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista
institucional. Eu aprendo com o aluno outras questões relacionadas com a sociabilidade, interação
social e eu gosto muito de interagir com o aluno então isso me enriquece bastante, mas da mesma
forma que pai e mãe, eu acho que pai e mãe não têm muito a aprender com filho não, tem é que
educar mesmo o filho, o filho é que tem que aprender com ele. Portanto, foi possível verificar na
prática do professor A características totalmente tradicionalistas, ou seja, o inverso dos demais
professores entrevistados.
Perguntamos novamente aos professores entrevistados da Faculdade de Educação
como era a sua metodologia de ensino nos anos de 1996 a 2006, e algumas das respostas obtidas
foram:
QUADRO 2 – Metodologia dos professores da Faculdade de Educação
PROFESSORES
COMO ERA A SUA METODOLOGIA
DE ENSINO NOS ANOS DE 96 A 2006?
Eu leio texto por texto faço o
PROFESSOR A
fichamento nos modos tradicionais com as
fichinhas mesmo, aquelas fichas que
antigamente se fazia aquilo, todo o professor
tinha aquela fichinha e é ali onde está minhas
anotações que vão além do texto, porque eu
vou lendo o texto e vou fazendo pontes
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fazendo articulações com outros textos,
outros autores. Então aquela fichinha ali não
está só a síntese, o fichamento do texto, mas
ali eu estou dialogando comigo mesmo, ali
está os eixos centrais do texto e pra cada eixo
daquele eu tenho minhas pontes, minhas
relações de dialogar com outros autores.
Bom, eu venho de um período
PROFESSOR B
que a escola tradicional, a prática tradicional
era muito forte. Depois de 96 eu começo a
mudar essa visão e eu trago os contextos para
minha metodologia de trabalho, os contextos
do aluno eles entram nessa metodologia,
além da flexibilidade nos planos de aula.
A metodologia de ensino que
PROFESSOR C
eu adotava era, preferencialmente, as aulas
expositivas com interpretação dialogada dos
textos. Adotava muito a exposição de
recursos esquemáticos para provocar o
debate
Fonte: informações coletadas pelas autoras a partir das narrativas (auto)biográficas.
É possível diagnosticar na fala do professor A traços de uma aula tradicional, pois o
mesmo enfoca quando traz à lembrança as fichas utilizadas por professores no passado. Referente
aos professores B e C, os mesmos não evidenciam uma prática embasada no tradicionalismo, mas
não deixam de relembrar essa prática e de mostrar vestígios da mesma. Contudo, foi possível
diagnosticar que os dois últimos professores debandam para a caracterização de uma prática mais
progressista. E assim, FREIRE, (1998) acrescenta: “Por que não aproveitar a experiência que tem os
alunos de viver em áreas da cidade descuidadas pelo poder publico para discutir, por exemplo, a
poluição dos riachos e dos córregos e os baixos níveis de bem-estar das populações”
Diagnosticado os resultados obtidos, podemos, enfim, a partir das narrativas abaixo
consideradas, perceber se houve mudança ou não, na metodologia dos professores em questão,
vejamos:
QUADRO 3- Metodologia dos professores após implantação do currículo em 2007
PROFESSORES
A SUA METODOLOGIA MUDOU APÓS
A IMPLANTAÇÃO DO CURRÍCULO
EM 2007?
De 96 pra agora eu só
PROFESSOR A
aprofundei, o que eu fiz foi buscar outros
espaços, então eu só fiz ampliar esse
mapeamento, essa cartografia dos lugares de
aprendizagem. Ai eu chamo autores que
venha me dar essa possibilidade também
desse dialogo entre teoria e prática.
Eu acho que não mudou, ela
PROFESSOR B
melhorou. Eu acho que independente de está
no novo currículo ou não, eu certamente iria
melhorar, eu fundamento eu faço outras
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leituras antes de chegar à sala de aula,
preparo a aula, faço o necessário que eu
percebo que meu aluno possa aprender,
explico gosto da aula expositiva, dialogada,
do trabalho em grupo, do seminário, de uma
pesquisa, de novas leituras, de apresentar um
vídeo, de fazer um debate. Então eu acho que
todos esses recursos que eu já utilizava antes
que era mais difícil hoje eu utilizo com mais
intensidade.
Não limpo e seco, ela continua da mesma
PROFESSOR C
maneira que era nos currículos anteriores.
Fonte: informações coletadas pelas autoras a partir das narrativas (auto)biográficas.
De acordo com as falas dos professores acima descritas podemos chegar a seguinte
conclusão, de que o currículo implantado em 2007 contribuiu para um aprofundamento das
metodologias aplicadas, porém elas continuam as mesmas independente da implantação do
currículo ocorrida em 2007.

CONCLUSÃO
Ao término desta pesquisa foi possível visualizar a relevância do aprofundamento
desta temática para melhor desempenho dos envolvidos cotidianamente com este conjunto de lemas
vividos e socializados na Faculdade de Educação da UERN. Historiar a prática pedagógica destes
professores constituiu em um excelente exercício, pois foi possível propiciar aos envolvidos uma
melhor compreensão de como o curso de Pedagogia se encontra, no quesito: prática pedagógica,
metodologia e atuação profissional. Também foi possível identificar as limitações que o curso
apresenta em relação ao cumprimento do que está proposto no PCC do curso. Portanto, o trabalho
pode contribuir com a elaboração de uma futura reformulação do curso já cogitada na Faculdade de
Educação.
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CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE, SABERES E HISTÓRIAS DE VIDA DE
PROFESSORAS NA CIDADE DE NATAL E NO INTERIOR DO RIO G. DO NORTE:
REPERCUSSÕES NA PRÁTICA PEDAGÓGICA.
Kalline Ladyanne Silva de Farias; Daniel Bezerra de Brito

Resumo: O presente estudo é a 2ª fase de um projeto PIBIC/UERN/CNPq1 e teve o objetivo de
discutir como 20 professoras da Educação Infantil de Santa Cruz-RN e cidades circo-vizinhas2
constroem suas identidades docentes, desenvolvem seus saberes e relatam suas histórias de vida
considerando as repercussões na prática pedagógica. As pesquisas nessa área destacam a preocupação
em compreender a trajetória na história de vida pessoal e profissional bem como conhecer as
articulações entre relatos manuscritos, saberes e as implicações na prática pedagógica. Utilizou-se o
método quantitativo para identificar o perfil pessoal e profissional docente e o qualitativointerpretativo para a análise do conteúdo dos relatos sobre cinco tópicos: 1) representação pessoal; 2)
vida familiar e escolar; 3) escolha da profissão, 4) formação docente e, 5) prática pedagógica. Os
resultados revelaram que a trajetória da história de vida, o modo de construção da identidade e dos
saberes têm repercussões no estilo de ensinar e, portanto, na prática pedagógica dessas educadoras.
Destacamos os saberes da experiência como relevante na articulação das dimensões pessoais e
profissionais e os relatos como fonte de reflexão e discussão buscando compreender, reconstruir e
atualizar práticas pedagógicas no espaço de formação inicial e continuada.
PALAVRAS-CHAVE: histórias de vida; relatos autobiográficos; saberes docentes.
INTRODUÇÃO
Nos últimos anos tem sido consensual a afirmação segundo a qual o docente não pode mais
reduzir sua profissão a um conjunto de competências e técnicas fragmentando a unidade “eu
profissional e eu pessoal”. Essa virada nas investigações passou a ter o professor como foco central
em estudos e debates, considerando o quanto o “modo de vida” pessoal tem repercussões no modo de
vida profissional. Essa nova estratégia de investigação surgiu, segundo Nóvoa (1995) num universo
pedagógico para produzir outro tipo de conhecimento, mais próximo das realidades educativas e do
quotidiano dos educadores. No contexto contemporâneo em que as mudanças são rápidas e
constantes, os saberes docentes, tais como saberes da experiência, curriculares, disciplinares e
profissionais aparecem como um dos aspectos do estudo da identidade docente que surge como algo
inacabado e que acompanha as transformações socioculturais incluindo valores e crenças.
Na perspectiva da Educação Infantil, o processo de formação docente e a realidade dos
profissionais constituem um campo fértil de investigação. O trabalho em creche vive um período de
transição entre uma concepção que o definia como de cunho assistencial para outra, que passou a
acentuar a dimensão pedagógica de educação e cuidado de crianças bem pequenas (OLIVEIRA e al,
2006). Com o advento da Lei decenal de Diretrizes e Bases da Educação 9.394/1996, educadores em
exercício apressaram-se em voltar às salas de aulas para realizar cursos de graduação em programas
especiais de Pedagogia oferecidos pelas Universidades.
Um dos aspectos reveladores do nosso estudo é saber como os educadores se apropriam dos
saberes da experiência, quais serão suas concepções sobre si mesmo, motivações e percepções
positivas e negativas que as associam a escolha da profissão, a formação e as possíveis repercussões
na prática pedagógica. Outro aspecto revelador é a possibilidade de identificar e compreender como a


Discente do Curso de Ciências da Religião.
Professor Doutor Phd. em Psicopedagogia do Departamento de Ciências da Religião, Campus de Natal, UERN.
1
A 1ª fase foi realizada com 20 educadores da rede municipal de Natal e teve início em 2010.
2
Cidades de Japi, Campo Redondo, Tangará e distritos rurais tendo como cidade polo Santa Cruz no interior do Estado. Por motivos
normativos de publicação que limitam 8 páginas para este artigo, não apresentaremos todos os resultados da 1ª fase.
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construção da formação pessoal das educadoras participantes repercute na escolha da profissão, na
formação e atuação delas na prática pedagógica. O nível de qualidade das concepções, motivações e
percepções nos relatos autobiográficos serão indicadores relevantes para as possíveis inovações de
estratégias de ações na formação inicial e continuada.
Dessa forma, o presente estudo justifica-se, pela sua originalidade em investigar o presente
tema no estado do Rio Grande do Norte. Inicialmente, em Natal em 2010 e em seguida em Santa
Cruz e cidades circo-vizinhas em 2011. Objetiva-se comparar contextos diferentes em cidades do
interior, sendo fundamental para identificar perfis pessoais e profissionais diferentes e relatos
significativos na história de vida susceptíveis de apresentar traços culturais e repercussões
diferenciadas entre cidade do campo e do litoral do estado3. O objetivo do presente estudo é analisar
a relação entre história de vida escolar e familiar, a escolha da profissão, a formação e as
repercussões na prática pedagógica em 20 educadoras de escolas municipais em Santa Cruz e cidades
circo-vizinhas. Consideramos também significativo discutir a maneira segundo a qual elas constroem
suas identidades e desenvolvem principalmente os saberes da experiência, concebidos como núcleo
vital do saber docente.
MÉTODOS
O direcionamento metodológico contemplou o método quantitativo considerando a análise do
perfil pessoal e profissional das educadoras e o método qualitativo com análise interpretativa de
acordo com as propostas de (FREITAS, 2002 & LOPES, 1994). Assim sendo, foram coletados e
analisados os relatos pessoais e profissionais das participantes. Dessa forma, o presente estudo
analisa a trajetória pessoal e profissional construída a partir de cinco etapas que se articulam: 1)
representação pessoal; 2) vida familiar e escolar; 3) escolha da profissão, 4) formação docente; e 5)
atuação docente.
1ª Etapa: representação pessoal: as educadoras responderam ao questionamento sobre percepção
pessoal e profissional de si mesmo objetivando conhecer como se representam, se definem, se veem,
e desejam ser vistas dentro de um contexto social. A identidade docente pode ser entendida como
uma resposta à pergunta “quem sou eu?”. Ela não é uma identidade estável, inerente, ou fixa
(BEIJAARD, MEIJER, & VERLOOP, 2004).
2ª Etapa: vida familiar e escolar: nessa etapa as educadoras foram convidadas a identificar as
lembranças da infância e adolescência no convívio e nas relações escolar e familiar. Segundo Marin
(2003), “o saber ensinar”, à medida que pressupõe a existência de conhecimento de vida, saberes
personalizados e competências ligadas às personalidades de seus autores (saber-fazer-pessoal), tem
suas origens na historia de vida familiar e escolar dos professores.
3ª Etapa: escolha da profissão : as educadoras foram questionadas sobre os motivos da escolha da
profissão e as lembranças que antecederam essa escolha. Tardif, (2000) destaca a importância da
historia de vida dos professores e da escolha da carreira docente.
4ª Etapa: formação docente: As lembranças da formação do magistério ou ensino médio ou da
graduação em pedagogia são ações formativas solicitadas às educadoras . Segundo Marin (2003), o
processo de formação docente começa já na primeira infância, nas interações afetivas que se
estabelecem espontaneamente com a família e com o grupo de amigos, nas brincadeiras com os
coleguinhas e nas diversas situações cotidianas.
5ª Etapa: atuação docente: foram relatados pelas educadoras no memorial os seguintes aspectos:
relatos sobre a prática pedagógica com as crianças, a concepção de ensinar, a concepção de aprender,
procedimentos pedagógicos utilizados em relação às crianças e nível de satisfação sobre a atuação na
pratica pedagógica. (Tardif, M. & Raymond, 2000) afirmam que o estilo de ensinar na atuação
docente tem suas origens na historia de vida dos professores.
3

A escolha dessas cidades foi motivada pelos locais de trabalho na cidade do Natal onde desenvolvi a presente pesquisa com auxílio
de um bolsista articulado a um grupo de estudo. Na cidade de Santa Cruz e cidades circo-vizinhas onde tive a colaboração de alunos
cursando a disciplina de Metodologia do trabalho Científico possibilitando a continuidade e a conclusão do presente estudo.
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Os relatos autobiográficos escritos foi escolha da presente pesquisa considerando que eles
apresentam traços mais precisos e fidedignos que permitem uma maior compreensão das
representações da realidade como objeto de análises. Segundo (Ferrer 1996, citada por Cunha, 1997)
a narração do conhecimento outorga compreensão da realidade (...) pois o escrito explica a vida. A
autora justifica destacando que (...) “as narrativas são mais disciplinadoras do discurso e porque,
muitas vezes, a linguagem escrita libera, com maior força que a oral, a compreensão nas
determinações e limites” (p.16).
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Para a análise dos resultados são considerados dois momentos. Inicialmente será analisado o
perfil pessoal e profissional dos vinte educadores municipais das Cidades de Santa Cruz, Campo
Redondo e Currais Novos. Em seguida, são analisados os recortes mais significativos das educadoras,
resgatando saberes e articulando dimensões pessoais e profissionais e suas implicações na prática
pedagógica.
Análise do perfil pessoal e profissional das professoras da Educação Infantil
O quadro 01 abaixo mostra a análise quantitativa realizada a partir das informações pessoais e
experiências dos docentes considerando sexo, idade, nível de formação, participação em eventos e
tempo de profissão.
QUADRO 1 Perfil pessoal e profissional das vinte educadoras Municipais de Santa Cruz.
SUJEITOS

SEXO

IDADE
(anos)

NÍVEL DE
FORMAÇÃO

PARTICIPAÇÃO
NIVEL DO EVENTO

01
02
03

Feminino
Feminino
Masculino

35
28
29

Magistério
Magistério
Graduado

Local
-

TEMPO DE
PROFISSÃO
(anos)
Mais de 10
01
05

04
05

Feminino
Feminino

30
28

Magistério
Graduanda

-

05
03

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Masculino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino

24
22
32
32
25
42
34
26
62
44
42
54
31
36
41

Magistério
Magistério
Graduada
Magistério
Graduada
Graduado
Magistério
Magistério
Magistério
Graduada
Magistério
Magistério
Magistério
Graduada
Graduando

Local
Local
Local
-

03
01
01
05
01
Mais de 10
05
03
Mais de 20
Mais de 10
Mais de 10
Mais de 20
01
Mais de 10
Mais de 10

No quadro 1 os resultados revelam que a idade média dos educadores é de 35 anos com tempo
médio de experiência profissional de 7 anos sendo as mulheres a maioria dos participantes com
apenas 5% de homens. Entretanto, a presença masculina nesta área de ensino coincide com os
indicadores atuais segundo os quais os homens vêm ocupando progressivamente um maior espaço na
Educação Infantil brasileira. Com relação ao nível de formação observa-se que 7% alcançaram a
graduação em pedagogia. Dentre aquelas que alcançaram o magistério, apenas duas estão cursando a
graduação. Mesmo com as exigências da Lei decenal de Diretrizes e Bases da Educação 9.394/1996 e
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com os recentes programas governamentais que facilitam o acesso aos cursos de graduação,
verificou-se um baixo índice de educadoras cursando a graduação. Considera-também pouco
significativo o número de educadores participantes de eventos científicos correspondendo apenas
12% que frequentaram eventos científicos locais. Nenhuma das educadoras participou de eventos
regionais ou nacionais.
Esses resultados revelam a necessidade de investimentos em eventos científicos para suscitar
a reflexão sobre práticas pedagógicas que promovam, através de cursos, a qualificação de educadores
na formação inicial e continuada (GOMES DA SILVA & BRITO, 2011)4. Considera-se ainda, a
necessidade de ampliar a produção do conhecimento não somente profissional, mas também, pessoal
como conhecimento de si, autoestima que possibilitem impulsionar a reconstrução das dimensões
pessoais e profissionais.
Análise dos relatos das professoras da Educação Infantil
Na análise dos relatos é importante mostrar recortes das relações que as educadoras
estabelecem sobre suas histórias de vida nas etapas repertoriadas acima bem como estabelecendo
pontos comuns de significações sociais ao longo de suas narrativas que contribuam, através da
reflexão, para a formação e prática docente.
Na análise dos relatos a seguir é privilegiada a mobilização de saberes a partir de experiências
significativas das educadoras sobre a representação de si mesmas. Elas fazem a relação entre a
dimensão do eu pessoal e profissional, passado e presente através da reflexão associada à prática
pedagógica. Esses aspectos são considerados como fundamentais para a construção do conceito de
identidade docente a partir do conceito de si.

Hoje acredito ser acima de tudo uma sonhadora. Sonho com o que já fiz de bom e com o que
ainda posso fazer em minha vida e na vida dos meus alunos (E19)
Procuro sempre desempenhar minhas tarefas no trabalho ou na vida privada, com amor e
dedicação, facilitando assim sua realização e eficiência. “Na vida, sempre procurei me
relacionar o melhor possível com as pessoas e consegui conquistar muitas amizades que são
importantes para o meu trabalho e para a minha vida pessoal” (E1).
Sou professora, gosto muito dessa profissão, tenho dez filhos e um neto, adoro minha família.
Sou católica atuante na minha igreja, atualmente meio afastada, mas persevero com
esperança. Sou morena, baixa, alegre,..(E16).

Segundo Josso (2007, p.423) o conceito de identidade docente faz referência às múltiplas
dimensões do “Quem sou eu?” E serve para situar a si mesmo e aos outros pelo viés de um sistema
de referências numa coletividade e em relação a suas próprias transformações (...). Para Oliveira e al.
(2007, 553) a identidade docente “está articulada as referências de gênero, familiares, religiosas,
raciais, de classe, que são carregadas de contradições, cujas marcas sócio históricas aparecem nos
relatos orais ou escritos que as pessoas fazem de si”.
Assim, relatar sobre si mesmo, remetem as educadoras a refletir sobre sua identidade docente
a partir das ações pedagógicas do ser professora, de acordo com suas narrativas acima: “gosto de
estar me atualizando, o que ainda posso fazer na vida dos meus alunos? minhas tarefas no trabalho,
ser professora, gosto muito dessa profissão”. A partir de um questionamento sobre ações pedagógicas
citadas pelas educadoras é possível pensar em transformações do ser pessoal e profissional.
4

Os resultados da 1ª fase da pesquisa com professores da rede municipal de Natal foram mais significativos em todos os itens
analisados. Com relação ao nível de formação dos educadores de Natal, observou-se que 75% alcançaram a graduação em pedagogia,
dentre estes uma educadora obteve a especialização. Dentre os 25% que alcançaram o magistério, quatro estão cursando a graduação e
32% frequentaram eventos científicos locais. Estes resultados confirmam os indicadores atuais segundo os quais as dificuldades sócioeconômicas ainda são maiores para as educadoras de pequenas cidades do interior do estado em relação às educadoras das capitais e
das grandes cidades.
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Nos relatos sobre vida escolar e familiar, as educadoras referem-se à infância, as dificuldades
e superações vivenciadas. As experiências da infância na vida familiar e escolar foram interiorizadas
e mobilizadas nos relatos como saberes da experiência. Segundo Silva (2007) na vida familiar, esses
saberes são interiorizados a partir de competências, crenças e valores incutidos pela família que
contribuem para a formação da personalidade da criança, suas relações com os outros, construindo e
reconstruindo novos saberes.
Então, enquanto, a idade não chegava mamãe nos ensinava em casa. Ela não entendia nada de
pedagogia, mas nos alfabetizou (E11)
São momentos inesquecíveis, os atos de brincar com os meus irmãos e principalmente com a
minha mãe. O momento em que aprendi a ler, e quando meu irmão mais velho me solicitava
que fizesse um ditado (E12).
Num passado bem distante, em noites escuras, pois não tínhamos energia na cidade, à luz dos
candeeiros minha mãe nos ensinava, eu e meus três irmãos a carta do ABC e ainda tinha
tempo de ajudar a família na roça (E16).
As histórias que mais me marcaram foram aquelas contadas por minha mãe na hora de
dormir (E17).
Minhas lembranças da infância com relação à família, são as melhores possíveis, pois sempre
tivemos uma relação de carinho, companheirismo e amizade (E20).

Com o advento da vida escolar a criança repertoria e transforma sistematicamente
experiências interiorizadas na vida familiar. Exemplo: “a mãe professora e a professora mãe” que a
principio, são importantes para compreender a genealogia dos saberes docentes desde a tenra
infância. De acordo com Silva (2007), os saberes experienciais provenientes da vida familiar e
escolar repercutem, posteriormente, na prática pedagógica do futuro docente:

Considerava meus professores como meus segundos pais, minha escola como a
exteriorização da minha casa (E5).
Como eu já sabia ler e escrever, aprendi com mamãe antes de ingressar na escola (...) (E11).
Gostava de auxiliar a professora com a bolsa e os livros nas idas e vindas da escola (E16).
Já as recordações que tinha da escola são as amizades, as brincadeiras e o modelo de ensino
das professoras (E17).
Já sobre a escola, lembro de brincar no parquinho de cantigas de roda. Minha relação com os
professores, quando criança era uma relação de submissão, no qual regras tinham de ser
seguidas e eles eram o que mandavam e sabiam de tudo. Mas, tive dificuldades quando
terminei o 2º grau, pois na época não tinha universidade nem transporte para o deslocamento
para a cidade (E19).

Os saberes da experiência influenciam a escolha da profissão a partir de experiências
provenientes do convívio familiar e escolar e que são repertoriadas pelas educadoras da seguinte
forma:
Escolhi essa profissão por influência da professora e da minha mãe que era professora (E2).
(...) Cuidava de meus irmãos mais novos, dessa maneira, tinha habilidade e acabei
ingressando no magistério, e estou até hoje em sala de aula (E6).
Foi minha vida escolar que descobri minha vocação. Ser professora. E ela foi bem
fundamentada e trabalhada pelas instituições, professores que tive (E7).
Espelhando-se sempre nos pontos positivos e também negativos dos professores que
passaram em minha vida, nasceu o desejo de ser professora (E10).
Infelizmente foi um pedido da minha mãe (...) mas, quando recebi a proposta de lecionar
descobrir o desejo dentro de mim (E12)
Por influência da família (E14).
Minha mãe era professora particular em casa, minhas três madrinhas também eram. Só sei
que elas me inspiraram bastante para essa escolha (16).
Quando criança sempre brinquei de professora, e por minha mãe ser professora, acredito que
influenciou bastante a escolha dessa profissão (E19).
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Nos relatos das educadoras acima é possível perceber, sobretudo, a influência das
experiências da vida familiar e escolar na escolha da profissão. Os saberes da experiência brotam,
assim, deste convívio relacional e são considerados como o núcleo vital dos saberes docentes.
Na formação docente, os saberes da experiência trazidos pelos docentes desde a infância vão
sendo interiorizados. Não são ensinados nos cursos de formação, mas auxiliam na apropriação dos
saberes formalizados, tais como: disciplinares, curriculares e profissionais como afirma Tardif &
al.(1991). Nos relatos das educadoras sobre a formação e prática pedagógica, os saberes da
experiência repercutem de forma significativa:
Dessa maneira, tinha habilidade e acabei ingressando no magistério, e estou até hoje em sala
de aula (E6).
(...) No final do primeiro período do curso, fui contemplada com uma vaga de estágio em
uma escola publica, da qual fui aluna quando criança. (...) Procuro pesquisar e assim
melhorar minha prática, e passar para os meus alunos os pontos positivos que aprendi com os
meus professores (E10).
Na formação, cada disciplina foi cursada com dedicação. Procuro trabalhar minha disciplina
da forma mais agradável possível (...) procurando ouvi-lo com atenção repetir e às vezes
mudar a forma de apresentação dos conteúdos para uma melhor apreensão dos mesmos (E1).
Decidi cursar Pedagogia para me apropriar melhor das ferramentas e pressupostos teóricos
que fundamentassem a prática do ensino infantil (...). Ensino crianças porque também
acredito como Paulo Freire, que “quem aprende ensina ao aprender e quem ensina quando
ensinar aprende ao ensinar”, de forma que, enquanto coopero para formá-las, sou
transformada por elas (E5).

As educadoras também fizeram referências às contribuições da formação para a prática
pedagógica, a relação teoria-prática, a importância das experiências das crianças para o conteúdo em
sala de aula, mobilização de saberes e valorização profissional; aspectos que são fundamentais para o
exercício da profissão com eficiência. De acordo com Silva (2007), o “saber ensinar”, está associado
aos conhecimentos de vida, saberes personalizados e competências ligadas às personalidades de seus
atores “saber-fazer pessoal”, tendo suas origens na história de vida familiar e escolar dos professores.

Envolvi-me com o processo de aprendizagem pois elas (as crianças) nos acrescenta sempre
suas vivencias, suas experiências diárias e são exatamente essas vivencias que direcionam em
sua maioria as minhas praticas educacionais (E14).
(...) cada formação me deixou bastante aprendizado e conhecimento para a minha formação
como professor, também desenvolver este aprendizado em sala de aula para os alunos. A
gente observando elas (as crianças) e refletindo como profissionais podemos aprender e
enriquecer o aprendizado de cada um. (E15)
(...) contribuiu para a minha profissão (...) uma vez que todo o curso tinha como estratégia a
teoria e a prática vivenciada na sala de aula (E17).
Na graduação aprendi bastante sobre a importância da professora na vida das crianças e como
o ensino é algo relevante na vida delas. Sempre trabalhei de forma interdisciplinar e
contextualizada (...) por isso construo o conhecimento junto com eles (E19).

Os relatos das educadoras revelam ainda que as ações em sala de aula com os alunos não são
provenientes apenas dos cursos de formação, mas também dos saberes da experiência trazidos por
elas ao longo de suas trajetórias de vida.5 Lendo seus relatos é possível perceber um discurso sobre as
várias etapas de sua vida pessoal e profissional.
5

Foi possível identificar perfis pessoais, profissionais, relatos na história de vida e traços culturais diferenciados entre as educadoras
da cidade e do campo. Houve uma relação positiva entre o nível formativo e os relatos, em termos de nível de qualidade, tanto para as
educadoras do “campo” quanto da cidade de Natal. Assim, tanto no nível formativo quanto nos relatos sobre história de vida, as
educadoras do campo, segundo seus relatos, foram marcadas por dificuldades sócio-econômicas mais representativas por ter que
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CONCLUSÃO
Conhecer os relatos de educadoras da Educação Infantil constituiu um desafio para o
pesquisador como também para elas na presente pesquisa, considerando que esse momento nos
remeteu ao resgate de lembranças fomentadoras de emoções, de desafios e decisões raramente
utilizadas ao longo da formação e da prática docente. Esses relatos das educadoras fazem parte de um
passado em que elas resgataram como atoras as suas significações sociais e concepções de si e do
contexto.
Refletir sobre si mesmas, lembranças da vida familiar e escolar, escolha da profissão,
formação e atuação profissional significou conhecer a identidade atual das educadoras, construída ao
longo de suas histórias de vida. Significou também contribuir para desvendar as experiências
positivas e negativas que interferiram no enfrentamento ou não de seus desafios, medos, desejos, e
que, construíram a relação das dimensões do eu pessoal e profissional delas.
Segundo as educadoras, seus relatos sobre suas trajetórias pessoais e profissionais ajudaram a
refletir sobre suas práticas pedagógicas. Sobretudo, oportunizaram apontar dificuldades e
possibilidades susceptíveis de transformar suas ações a partir das descobertas de significados, sejam
eles, positivos ou negativos, atribuídos às situações vivenciadas. Dessa forma, os relatos puderam
reconstruir, através de uma provocação ou questionamento, a compreensão da imagem de si e da vida
pessoal e profissional dessas educadoras.
Constatou-se que o conceito de identidade docente de forma positiva, foi evidenciado pelos
relatos das educadoras quando representavam a si mesmas. Dessa forma, elas estabeleceram a relação
entre a dimensão do eu pessoal e profissional, buscando conhecimento e se atualizando para a
eficiência na prática pedagógica. Representação de si, dimensões pessoais e profissionais, práticas
pedagógicas e busca da eficiência docente são aspectos contemplados nos conceitos de Josso e
Oliveira sobre identidade docente.
Foi possível também, observar a importância dos saberes da experiência nos relatos das
educadoras bem como suas repercussões na prática docente. Esses saberes foram pontes de ligação
entre a vida familiar e escolar, a escolha da profissão, a formação e atuação na prática pedagógica das
educadoras nas experiências positivas e negativas, nas análises individuais e coletivas da presente
pesquisa. Enfim, os relatos provocaram um processo profundo de reflexão e de vivência pedagógica a
partir de uma dimensão pessoal possibilitando repensar, atualizar e projetar ações pedagógicas, a
partir de uma relação entre passado, presente e futuro. Entretanto, é relevante enfatizar que o limite
de vinte educadoras é restrito em relação ao universo das regiões pesquisadas; mas, é significativo
em relação aos avanços nas reflexões e discussões nessa área de estudo no nosso estado.
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trabalhar na agricultura familiar, cuidar de criança no domicilio por falta de creches, deixar de frequentar aulas por falta de transporte
para deslocamento prejudicando assim suas ações formativas. Segundo Antunes (2010) esta condição ainda é um direito a ser
conquistado no que diz respeito aos docentes que atuam nas escolas rurais porque há um evidente descompasso entre a formação dos
professores que atuam nas escolas urbanas. Consideramos que as políticas públicas na formação inicial e continuada no campo e
distritos pesquisados ainda apresentam investimentos pouco significativos. De acordo com indicadores do INEP/MEC (2010) os
docentes do campo necessitam de um número bem maior de ações formativas no sentido de envolvê-los cada vez mais nesse contexto,
democratizando o acesso ao conhecimento.
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Gráfico1: PIB dos dez Municípios do Alto Oeste Potiguar/RN. Fonte: IBGE, Órgãos Estaduais de Estatística, 2010.
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Tabela 1: IDH dos dez municípios do Alto Oeste Potiguar/RN 2008.

Fonte: IBGE 2008.
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Professor (5) / Química.
Eliseu Viana
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Professor (6) / Língua inglesa.
Professor (7) / História.
Gestor (3).

Escola Estadual Gilberto Rola

Professor (8) / História.
Professor (9) / Geografia.
Gestora (4) / 1ª etapa.

12º DIRED

Coordenadora Pedagógica das escolas de
Ensino Médio (15).
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EXPERIÊNCIAS FORMADORAS E PESQUISA: TRAÇOS E ESCRITOS NOS
DIÁLOGOS AUTOBIOGRÁFICOS DO NEED
Jéssica Luana Fernandes1; Maria Euzimar Berenice Rego Silva2.

RESUMO: Este artigo é resultado de uma análise das narrativas de vida e desenhos da dinâmica
“Estrada da Formação” feitas na Pesquisa “Diálogos Autobiográficos: Reminiscências do Núcleo de
Estudos em Educação (NEEd)” do DE/CAMEAM/UERN, buscamos refletir sobre os seguintes
aspectos: a) a formação do grupo em pesquisa; b)os temas e interesses dos membros; c) instituições
e pessoas que contribuíram para essa formação. Esta é uma investigação de caráter bibliográfico e
documental. Na pesquisa bibliográfica sobre pesquisa, formação e abordagem biográfica, nas
discussões do campo da memória e da história de vida em formação, tivemos como apoio teórico os
estudos de Brandão (2003), Brandão (2008), Delory-Momberger (2008), Josso (2004), Moreira
(1984) e Pineau (2006). Para a realização deste trabalho tomamos como referência as narrativas e
desenhos pertencentes aos membros dos subgrupos “Os Girassóis”, “Vida Escolar”, “Viagem
Mitológica” e “Grupo dos Jardins” dos grupos matutino e vespertino da atividade “Diálogos
Autobiográficos”. Percebemos que ao lembrar e narrar suas histórias por meio das narrativas de
vida e dos desenhos da dinâmica “Estrada da Formação”, os sujeitos evocaram suas trajetórias e
experiências de vida, que consideram formativas, e também deixam aflorar sua identidade, tomando
conhecimento de si próprio, eles rememoram seu passado, refletem sobre seu presente e projetam
seu futuro.
PALAVRAS-CHAVE: Experiências Formadoras; Narrativas de vida; Pesquisa.
INTRODUÇÃO
O presente trabalho representa a continuidade e ampliação das ações realizadas em um
plano de trabalho do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) da Cota
2010/2011. Para o plano atual procuramos articular pesquisa, formação e autobiografia, a partir da
análise das narrativas de vida e desenhos da dinâmica “Estrada da Formação”, realizada com
participantes da Pesquisa “Diálogos Autobiográficos: Reminiscências do Núcleo de Estudos em
Educação (NEEd)” do Departamento de Educação (DE) do Campus Avançado Profa. Maria Elisa
de Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN).
Buscamos dar ênfase aos seguintes aspectos: a) a formação do grupo em pesquisa; b) os temas e
interesses dos membros; c) instituições e pessoas que contribuíram para essa formação. Para a
realização desta análise, selecionamos algumas as narrativas e desenhos dos grupos “Os Girassóis”,
“Vida Escolar”, “Viagem Mitológica” e “Grupo dos Jardins”, dos grupos matutino e vespertino da
atividade “Diálogos Autobiográficos”.
Os grupos de estudos/trabalho do NEEd desenvolvidos na pesquisa visam à socialização
das narrativas (escritas e orais) e também o aprofundamento teórico sobre pesquisa, formação e
abordagem biográfica, e têm como foco compreender o percurso de formação de seus membros
participantes, buscando identificar experiências formadoras e significativas. Nos encontros e ações
da pesquisa os participantes do projeto procuram construir e reconstruir suas narrativas de vida,
socializando e interagindo com os demais participantes. A atividade “Diálogos Autobiográficos”,
1

Discente do 7º Período do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus Avançado Profa. Maria Elisa de
Albuquerque Maia (CAMEAM), UERN, e, desde agosto de 2012, bolsista do PIBIC-CNPq. E-mail: jes.bessa@hotmail.com.
2
Mestra em Ciências Sociais e professora do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus Avançado Profa.
Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM), UERN. E-mail: bereserras@hotmail.com. (Orientadora).
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no período estudado era dividida em dois grupos de estudos, o grupo “matutino” e o “vespertino”.
Também faz parte desta atividade o grupo “Diálogos virtuais”, que permite aos seus participantes a
troca de narrativas entre membros de um grupo, e também possibilita a inclusão dos membros do
NEEd afastados para capacitação ou pertencentes a outras instituições.
Os objetivos propostos do plano de trabalho apresentado ao Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC): “Experiências Formadoras, Narrativas de Vida e Pesquisa”
foram:
- Analisar o processo de formação dos membros do NEEd e sua articulação com a pesquisa;
- Identificar, através das narrativas escritas e dos desenhos, como se deu o processo de
formação em pesquisa de cada membro do grupo matutino;
- Conhecer as narrativas de vida dos membros do grupo matutino do Projeto de Pesquisa
“Diálogos Autobiográficos: reminiscências do Núcleo de Estudos em Educação (NEEd)”
(FERNANDES, 2011, p. 1).

MATERIAL E MÉTODOS
Para essa investigação realizamos uma pesquisa bibliográfica sobre pesquisa, formação
e abordagem biográfica, centrando-se nas discussões no campo da memória e da história de vida em
formação, cujo apoio teórico podemos encontrar nos estudos de: Brandão (2003), Brandão (2008),
Delory-Momberger (2008), Josso (2004), Moreira (1987) e Pineau (2006).
As narrativas e desenhos fonte de análise e reflexão pertencem ao grupo matutino e
vespertino da pesquisa “Diálogos Autobiográficos: Reminiscências do Núcleo de Estudos em
Educação (NEEd)”. Usamos alguns critérios para a análise destas narrativas neste trabalho, são eles:
pegamos uma amostra de narrativa de alguns membros que não participam mais do Projeto
“Diálogos Autobiográficos” e outra amostra de membros que continuam no projeto,
independentemente de serem discentes ou docentes, uma vez que, nosso objetivo é identificar as
experiências formadoras do grupo como um todo. Como critério de exclusão, decidimos não
analisar quem apenas entregou a narrativa de vida ou só o desenho, já que para este trabalho
usaremos o dois. Assim para este trabalho foram usadas quatro narrativas de vida junto com seus
desenhos da dinâmica “Estrada da Formação”. Buscamos identificar nestas narrativas e desenhos as
histórias de vida e formação de cada um, suas experiências pessoais e profissionais, as experiências
em pesquisa que o grupo tem e pretende ter.
Para este trabalho selecionamos quatro narrativas e quatro desenhos pertencentes aos
grupos “Os Girassóis”, “Vida Escolar”, “Jardim dos Jasmins” e “Viagem Mitológica” da Pesquisa
“Diálogos Autobiográficos...”. Sendo assim escolhemos uma narrativa e um desenho de cada grupo,
envolvendo duas discentes de Pedagogia que não participa mais da Pesquisa “Diálogos
Autobiográficos...”, um aluno egresso do curso de Pedagogia e uma professora do
DE/CAMEAM/UERN que continuam nessa Pesquisa.
Tendo em vista os princípios norteadores da Pesquisa, especialmente no que se refere à
análise das experiências formadoras, optamos pela leitura das narrativas escritas e investigação das
narrativas orais e dos desenhos feitos durante a dinâmica “Estrada da Formação”, presentes nos
registros videográficos no período de abril/2010 a abril/2011. Para este trabalho tomamos como
referência as narrativas de vida e os desenhos da dinâmica “Estrada da Formação”.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Algumas reflexões sobre Memória autobiográfica
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Quando falamos em memória e lembranças logo sabemos que esse tema é associado
muitas vezes a termos como envelhecimento, temas meio pejorativos “Os temas memórias,
rememoração, esquecimentos – incluindo os silêncios e os não ditos – são muitas vezes abordados
[...] em seus aspectos negativos, e mesmo pejorativos [...]” (BRANDÃO, 2008, p. 15), mas me
proponho aqui falar de memória em seus aspectos positivos, aspectos esses relacionados a
ressignificação e rememoração através da memória autobiográfica. As memórias se constituem em
um acervo de nossos fatos vividos ao longo de nossas vidas, passíveis de recuperação por meio da
rememoração. Vale salientar que nossa memória não é constituída apenas dos fatos individuais que
vivemos, elas estão relacionadas às memórias de nossa cultura, ao grupo que pertencemos na
sociedade. Para Brandão (2008, p. 28),
A lembrança individual é constituída, muitas vezes, com elementos não realmente vividos
pelo indivíduo, mas apropriados e incorporados a partir dos relatos dos pais, tios, avós,
entre outros, sobre fatos vividos no seio da família e, posteriormente, ao longo da vida nos
diferentes grupos sociais dos quais todos fazem parte. [...] Reconstruímos o passado a partir
dos quadros sociais do presente – a memória está no grupo – por meio das lembranças
conscientes, em um tempo socialmente referido, e no lugar social que ocupamos no
momento do relato.

Ao rememorar buscamos dar sentido e significado as nossas lembranças sem esquecer
que estas estão entrelaçadas as memorias coletivas e as trajetórias grupais. Ao fazer uso da
abordagem autobiográfica o indivíduo articula passado, presente e futuro, “Quando vamos ao
encontro do passado, por meio da memória, partimos do presente. É do hoje que parto rumo ao
passado”, (BRADÃO, 2008, p. 25). Ao escrever uma narrativa autobiográfica acabamos por
escrever também aspectos inerentes a nossa cultura, nossas condições sócio-históricas. Assim
Delory-Momberger (2008),
Essa escrita, pela qual nos tornamos recitantes de nossa vida, nos inscreve na história e na
cultura. A imersão do fato biográfico na linguagem da narrativa remete à historialidade das
linguagens da narrativa: as histórias que contamos da nossa vida se escrevem sob as
condições sócio-históricas da época e da cultura (das culturas) às quais pertencemos. (p.
37).

Dessa forma a narrativa de vida e suas múltiplas formas constituem em um material
privilegiado, um acervo de fatos vividos pelos sujeitos que pode nos contar muito sobre uma
determinada cultura e sociedade. No processo de escritura da narrativa o sujeito entra em contato
com fatos e processos construtivos, recorda de momentos e experiências que ele considera ou lhe
atribui caráter significativo. As várias lembranças rememoradas pelas narrativas autobiográficas
possibilitam ao sujeito apropria-se realmente de sua vida. Para Delory-Momberger (2008, p. 36):
Quando queremos nos apropriar de nossa vida, nós a narramos. O único meio de termos
acesso a nossa vida é percebemos o que vivemos por intermédio da escrita de uma história
(ou de uma multiplicidade de histórias): de certo modo, só vivemos nossa vida escrevendo-a
na linguagem das histórias.

Na memória autobiográfica a partir das histórias narradas o sujeito toma conhecimento
de si próprio o que contribui em muito para o fortalecimento de sua identidade. “Essa história, que é
nossa e dos grupos aos quais pertencemos, diz-nos quem somos, auxilia e fortalece nossa
identidade, ilumina nosso caminho na busca de sentidos para nosso ser-estar no mundo”,
(BRANDÃO, 2008, p. 15).
Através da narrativa autobiográfica o indivíduo coloca-se na posição de narrador de sua
própria história. Ele atribui significado as lembranças que rememorou e vislumbra sua trajetória

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

465

como significativa, para Brandão (2008, p. 30) “[...] as memórias individuais, coletivas e históricas
se entrelaçam e podem favorecer a construção de sentidos para as trajetórias e projetos”.
Consideramos então, que a abordagem autobiográfica permite ao indivíduo apropria-se de sua vida
por meio da narração, ele ressignifica sua trajetória e também projeta planos futuros.
Reflexão das Narrativas e Desenhos: Experiências e Histórias de Vida em Formação
Buscamos identificar nas narrativas e desenhos dos membros NEEd que tomamos pra
análise as trajetórias de vida e formação de cada um, procuramos dar ênfase nos seguintes aspectos:
: a formação do grupo em pesquisa; os temas e interesses dos membros; instituições e pessoas que
contribuíram para essa formação. Vale salientar que a escritura das narrativas se deu em várias
etapas: em um primeiro momento foi feito a dinâmica “Estrada da Formação”, momento este que
gerou os desenhos, depois cada membro/participante do NEEd teria que escolher um momento de
sua vida ou várias que evocassem alguma experiência significativa de sua vida ou formação (I
escrita da narrativa). Outro momento foi a reescrita da narrativa que deveria incluir aspectos sobre a
experiência em pesquisa de cada participante.
O participante do grupo “Os Girassóis” diz ter tido o primeiro contato com pesquisa por
meio de sua entrada no projeto NEEd, e diz ter como meta o aprendizado e a busca de mais saberes,
identificamos também em sua narrativa e seu desenho a importância que o mesmo dá para a sua
qualificação profissional, em seu desenho o mesmo coloca algumas de suas metas, como um
trabalho e um diploma. Moreira (1987), recorrendo a Artigas (1967) diz:
Bem sabemos que a palavra desenho tem originalmente um compromisso com a palavra
desígnio. Ambas se identificavam. Na medida em que estabelecermos, efetivamente, os
vínculos entre as duas palavras estaremos também recuperando a capacidade de influir no
nosso viver. Assim o desenho se aproximará da noção de projeto (pró-jet), de uma espécie
de lançar-se para frente. (ARTIGAS, 1967, apud, MOREIRA, 1987, p. 15).

Assim o desenho é uma espécie de linguagem onde o indivíduo também pode contar
suas histórias, “O que se pode perceber é que no ato de desenhar, pensamento e sentimento estão
juntos” (MOREIRA, 1987, p. 24).
Em relação ao quesito instituições e pessoas que contribuíram para essa formação, ela
cita a contribuição de seus pais.
Copo de Leite3 = “Sempre tive o incentivo de meus pais no estudo”.

Assim conforme os excertos retirados da narrativa, percebemos que ao rememorar suas
lembranças “Copo de Leite” acaba também projetando seus planos futuros. Quanto ao participe do
Grupo “Jardim dos Jasmins”, este também afirma que suas primeiras experiências em pesquisa se
deram com sua entrada no projeto NEEd, mas também com algumas experiências nas disciplinas do
curso de pedagogia, ao qual cursa.
Jasmin = “Além das experiências de pesquisa vivida através das disciplinas propostas pelo curso de
pedagogia na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a partir de abril de 2010, conto com as
experiências dos diálogos autobiográficos: reminiscências do Núcleo de Estudos em Educação
(NEEd)”

Em relação a temas e interesses, “Jasmin” diz que se interessa em perceber como ocorre
o processo de formação profissional dos graduandos do CAMEAM/UERN. Em seu desenho
3

Os pseudônimos utilizados neste texto foram escolhidos pelos próprios participantes durante as dinâmicas da pesquisa “Diálogos
Autobiográficos: reminiscências do Núcleo de Estudos em Educação (NEEd)”.
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percebemos que “Jasmin” dá grande importância a Universidade uma vez que esta é uma instituição
em destaque em seu desenho. Ainda identificamos em sua narrativa a importância que a mesma da
aos seus pais em relação a sua formação, ela também cita a contribuição de um irmão mais velho
como apoio em sua vida estudantil. Nessas duas narrativas e desenhos analisados até agora
percebemos a importância que ambos dão a famílias como pessoas que contribuíram para sua
formação.
No grupo “Vida Escolar”, também escolhemos uma narrativa e um desenho para
análise, “Giz” diz que suas primeiras experiências em pesquisa se deu com sua entrada na
Universidade em especial sua participação no projeto NEEd.
“Giz” = “[...] fiz parte do NUEDH – Núcleo de Estudos em Educação em Direitos
Humanos, como colaborador e logo em seguida como bolsista, participei da primeira etapa
da pesquisa “O Cuidar e o Educar no cotidiano da Educação Infantil, e do grupo de
pesquisa Diálogos Autobiográficos: Reminiscências do Núcleo de Estudos em Educação –
NEEd.

“Giz” diz que todas as atividades de pesquisa que desenvolveu estão vinculadas ao
NEEd, em seu desenho ele também dá grande destaque a Universidade em relação a contribuição a
sua formação em pesquisa. Quanto a temas e interesses, ele diz que agora procura ingressar em
programa de mestrado, já que é aluno egresso do curso de pedagogia do CAMEAM/UERN. Até
agora percebemos que todos atribui ao projeto NEEd grande influência em sua formação em
pesquisa, em especial a pesquisa “Diálogos Autobiográficos: Reminiscências do Núcleo de Estudos
em Educação (NEEd)”.
Chegamos a nossa ultima narrativa e desenho a serem analisados, pertencentes a “Maát”
do grupo “Viagem Mitológica”, assim como todos citados anteriormente “Maát” cita o projeto
NEEd em suas experiências de pesquisa na Universidade, a mesma diz ter entendido a necessária
relação entre ensino e pesquisa para a formação inicial e continuada de educadores (as).
“Maát” = “Daí minha atuação expressiva nas várias atividades universitárias, participei do
Núcleo de Estudos em Educação (NEEd) – DE/CAMEAM/UERN, membro da Linha de
Pesquisa: Formação do(a) Educador(a) práticas pedagógicas, no período de março de 2002
a janeiro de 2004, foi uma experiência nova que trouxe muitos aprendizados [...]”.

No desenho de “Maát” identificamos várias instituições em destaque, como a escola,
igreja e a Universidade (UERN), instituições ao qual ela atribui caráter formativo. Assim como
demais, ela também cita a família em sua narrativa como também em seu desenho. Ainda em seu
desenho ela destaca suas realizações e suas dificuldades encontradas em sua “Estrada da
Formação”.
Nos recortes das narrativas e nos desenhos da dinâmica “Estrada da Formação”, foi
possível perceber a importância que os membros/participantes do NEEd dão a participação em
pesquisa na Universidade, eles ainda deixaram aflorar seus temas e interesses, seus projetos de vida,
suas experiências passadas e desejos futuros, assim suas identidades de certa forma também
afloraram. O ato de narrar suas próprias historias, como também desenhar sua estrada da formação
fez com que os sujeitos se apropriassem de sua história, assim tomando conhecimento de si próprio.
CONCLUSÃO
Com a análise feita das narrativas e desenhos, foi possível perceber que os participantes
do NEEd não apenas lembraram-se de processos factuais ocorridos em suas trajetórias, estes
trouxeram em suas lembranças experiências que consideraram formadoras, este olhar para trás
possibilitou a eles avaliar suas experiências, como também refletir sobre seu presente e até mesmo
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sobre o seu futuro, quando estes fizeram planos futuros, contando-nos seus interesses, seus desejos,
seus anseios. Vimos que os sujeitos refletiram sobre a “Pesquisa na Universidade”, e a enxergaram
como um processo de formação profissional e também pessoal.
Ainda percebemos o destaque que todos deram a participação nessa ação, na medida em
que reconheceram a importância de participar de projetos de pesquisa, em especial do NEEd e da
Pesquisa “Diálogos Autobiográficos: Reminiscências do Núcleo de Estudos em Educação (NEEd)”.
Pois, para a maioria dos membros do NEEd, as primeiras experiências em pesquisa aconteceram na
Universidade e no NEEd. Vale salientar que, todos os participantes apontam a escrita autobiográfica
como propulsora do desenvolvimento de sua autoformação e do autoconhecimento.
Nos desenhos podemos perceber representações, imagens e conflitos vividos ao longo
dos caminhos formativos percorridos pelos membros do NEEd, nos quais os participantes deixaram
afloram suas trajetórias e suas experiências de vida.
Nas quatro narrativas e desenhos analisados neste trabalho, encontramos os sujeitos
mergulhados em suas lembranças passadas, atribuindo-lhes sentido-significado, rememorando e
narrando fatos passados e também projetando o futuro.
Salientamos que a participação nessa Pesquisa do PIBIC, desde agosto de 2010, aguçou
nossos desejos de aprofundar as investigações em torno das relações entre formação e a
autobiografia, levando-nos a escolher como material de análise para o trabalho monográfico de
conclusão do Curso de Pedagogia, no próximo semestre, as narrativas e imagens da Pesquisa
“Diálogos Autobiográficos: Reminiscências do Núcleo de Estudos em Educação (NEEd)”,
abordando novos aspectos.
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FORMAÇÃO DOCENTE: UMA ANÁLISE COMPARATIVA DO PROJETO
POLÍTICO PEDAGÓGICO DA UERN PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL
Rayane Carla B. da Silva1 Giovana Carla Cardoso Amorim2

Resumo: o Projeto Pedagógico da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte para atender às novas demandas formativas no curso de pedagogia em relação
a docência reformulou em (2007) a sua grade curricular. Essa modificação resultou, na atuação
do pedagogo na educação infantil, ensino fundamental, gestão de processos educativos e
espaços não-escolares. A presente pesquisa busca analisar se o currículo atual mantém as
competências e habilidades formativas necessárias à um pedagogo para atuação na área da
infância. Assim, para elaboração deste trabalho, foi realizada uma pesquisa bibliográfica
exploratória nos seguintes documentos: Projeto Pedagógico da UERN no que se refere às bases
regulamentares e a proposição da formação do pedagogo, nos Referenciais Curriculares
Nacionais para Educação Infantil (RCNEI) no que se refere aos saberes necessários ao educador
infantil, e análise bibliográfica em autores como: CASTRO (2000) e PIMENTA (2010), e na
análise de questionários semi-estruturado aplicados com 32 alunos do 8° período do curso das
cidades de Assu/RN/RN e Mossoró/RN, objetivando perceber a visão dos alunos que
vivenciaram toda a nova grade curricular. Os dados do questionário demonstram que as
disciplinas da área da infância não estão respondendo totalmente à necessidade de
conhecimentos e habilidades necessários a essa área necessitando a proposição de disciplinas
complementares. A pesquisa também aponta para a necessidade de uma reorganização
curricular a fim de instrumentalizar teoricamente os alunos antes do estágio supervisionado
referente à área em estudo.
PALAVRAS-CHAVE: Currículo; Educação Infantil; Formação Profissional.

INTRODUÇÃO
As modificações ligadas ao Projeto Político Pedagógico da Faculdade de
Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte têm contribuído para
ampliar o leque de possibilidades de atuação profissional docente, e especialmente
corroborar com as demandas que surgem na sociedade contemporânea, como é o caso
da atuação do mesmo em espaços não escolares. No entanto, a pesquisa em questão
objetiva comparar os dados (conseguidos através de questionários) com os graduandos
do curso de pedagogia da cidade de Assu/RN/RN comparando-os com os resultados
obtidos dos graduandos do campus Mossoró/RN, a fim de analisar se a formação desse
profissional é realizada (nos campos em destaque), de maneira que se faça presente as
habilidades e competências necessárias na atuação da educação infantil. Coerente com a
necessidade formativa do profissional da educação, destacada na grade curricular do
curso de pedagogia, foram realizados estudos com o Projeto Político da Faculdade
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supracitado acima, em sua versão mais atual (2007), no que concerne às bases
regulamentares na formação do pedagogo; com os Parâmetros Curriculares Nacionais
para a Educação Infantil no que diz respeito ao conhecimento necessário ao profissional
em questão; na aplicação de questionários (com perguntas abertas e fechadas) com os
discentes do oitavo período de pedagogia do campus de Assu/RN; e por fim na
comparação dos dados obtidos nos campus de Mossoró/RN e Assu/RN/RN.

MATERIAL E MÉTODO
O estudo do caso em questão foi iniciado 2010 na etapa de Mossoró/RN, tendo
continuidade em setembro de 2011, e para tanto nos fundamentamos no Projeto Político
da UERN (mais precisamente do curso de pedagogia); nos Referenciais Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil; e ainda com análise bibliográfica em autores como:
Pimenta (2012); Castro (2000), entre outros.
O procedimento se desenvolveu mediante a análise comparativa entre os
resultados obtidos no campus de Mossoró/RN e de Assu/RN/RN, com alunos do turno
noturno, visto que foi a clientela disponível no campus de Assu/RN, tomando por base
as disciplinas relacionadas à infância na nova versão do currículo de pedagogia.
Buscou-se compreender as concepções dos discentes acerca da organização curricular e
da quantidade das disciplinas que se voltam para a área da infância, e ainda perceber as
contribuições através das sugestões para a melhoria do currículo nesse aspecto.
ANÁLISE E RESULTADOS
Os resultados da pesquisa apresentam dados importantes para a compreensão de
organização curricular do curso de Pedagogia da UERN, como também a necessidade
de alguns “ajustes” com relação à organização das disciplinas relacionadas à área da
educação infantil.
Segue abaixo, TABELA I, os dados obtidos no curso de Pedagogia Campus
Central (Mossoró), o total de alunos presentes na sala de aula foi de 14, porém apenas 7
responderam ao questionário:

TABELA I
8° PERÍODO NOTURNO
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1. Quais disciplinas você considera importantes para a docência na educação
infantil?
40%

35%

25%

Psicologia da Educação I
- 2° PERÍODO
Literatura e Infância -6°
PERÍODO

Didática
–
4° Corpo, Movimento e Ludicidade- 7°
PERÍODO
PERÍODO
Teorias Lingüísticas e
Alfabetização – 4°
PERÍODO
Alfabetização
e
Letramento4°
PERÍODO

2. Você acha que essas disciplinas são suficientes para o trabalho na Educação Infantil?
90% dos alunos respondem que não, dentre elas está (A. P. R. M) que afirma “é
preciso abrir outras disciplinas que favoreçam a educação infantil”. 20% dos alunos
acreditam que as disciplinas são suficientes para atuação na educação infantil.
3. O que você acha de algumas disciplinas da área da infância serem vistas somente
após o estágio na Educação Infantil?
95% dos alunos afirmam expressam insatisfação “horrível, pois fazemos um
estágio sem subsídios necessários” (S.B.S.S); complementa (A. P. R. M) ao afirmar:
“acho que é mal elaborado, pois antes da prática devemos ter a teoria”. Apenas 5%
acreditam que as outras disciplinas complementam a formação para a sala de aula na
área da infância.
4. O que você acrescentaria no curso de pedagogia que contribuísse para atuação na área
da infância?
Dentre as sugestões encontramos: aumento no número de disciplinas para essa área. O
restante dividiu-se em aula em laboratório e atividades em campo.
Na tabela II, encontramos os resultados do questionário aplicado no núcleo de
Assu/RN, o total de alunos na sala de aula era de 25 e todos responderam ao
questionário, no qual foi possível obter os seguintes resultados:

TABELA II

1Quais as disciplinas que consideram mais importantes para a docência na
Educação Infantil?

44%
36%
Psicologia da Educação I
Introdução à Pedagogia
– 2° PERÍODO;
– 1° PERÍODO;
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Psicologia da Educação II
– 3° PERÍODO;
Corpo, Movimento e
Ludicidade
–
7°
PERÍODO;

Ensino de Arte – 7°
Teorias Linguísticas
PERÍODO;
Alfabetização
–
PERÍODO
Alfabetização
–
Profissão docente – Letramento
3° PERÍODO;
PERÍODO;
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e
3°
e
4°

Didática – 4° PERÍODO;
Concepções e Práticas da
Educação Infantil – 4°
PERÍODO;
Estágio Supervisionado I
– 5° PERÍODO;
Literatura e Infância – 6°
PERÍODO;

2- Você acha que as disciplinas são suficientes para o trabalho na Educação
Infantil?
A maioria dos alunos (52%), no qual podemos destacar M. B. alega que “essas
disciplinas se caracterizam apenas como um suporte para um conhecimento mais amplo,
e que seria necessário mais disciplinas para um maior aprofundamento”. Estes, que
totalizaram 13 votos, alegam que as disciplinas não são suficientes para um bom
desempenho na área da infância, e que seria necessário relacionar, cada vez mais, as
teorias com as práticas. 40% dos alunos questionados, responderam que as disciplinas
são suficientes, e para D.C.S. “(...) o professor que deve atuar como pesquisador
buscando novos conhecimentos que estão além das teorias expostas”.
3- O que você acha de algumas disciplinas da área da infância serem vistas
somente após o estágio na Educação Infantil?
76% responderam que há necessidade de reorganização do currículo no que diz
respeito à ordem das disciplinas (algumas deveriam ser vistas antes do Estágio
Supervisionado I). Para M.A.V. “as disciplinas deveriam ser trabalhadas antes do
estágio, pois elas são subsídios para nossa prática durante esse processo”. 12% dos
alunos que concordaram com a organização do currículo. E outros 12% que não
souberam ou não quiseram opinar.
4- O que você acrescentaria no curso de pedagogia para a contribuição da atuação
na área infantil?
Dentre as sugestões dos alunos, as mais destacadas foram: a implantação de
disciplinas de primeiros socorros; aumentar a quantidade de aulas práticas; aumento das
disciplinas voltadas para o meio ambiente; para o lúdico; para o conteúdo de Libras;
para o planejamento da educação infantil e para a educação familiar.
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Abaixo temos a TABELA III que apresenta que as principais disciplinas votadas
em Mossoró se repetem em Assu/RN confirmando, assim, a importância de se buscar
uma melhor organização do referido currículo.
TABELA III
DISCIPLINAS MAIS CITADAS POR AMBOS OS NÚCLEOS
Psicologia da Educação I - 2° PERÍODO
Literatura e Infância -6° PERÍODO
Didática – 4° PERÍODO
Teorias Lingüísticas e Alfabetização – 4° PERÍODO
Alfabetização e Letramento- 4° PERÍODO
Corpo, Movimento e Ludicidade- 7° PERÍODO

Os resultados da pesquisa acima mostram alguns aspectos relevantes para a
formação do pedagogo nessa área da infância. Através do mapeamento e da análise
comparativa dos campi de Mossoró e Assu/RN, foi possível perceber que os discentes
de ambos sentem dificuldade no que se refere ao desenvolvimento do estágio em
consonância com as disciplinas oferecidas no curso, pois boa parte delas não são
ofertadas antes do momento de estagiar. Até esse período, segundo os alunos do
campus de Assu/RN e de Mossoró, as disciplinas não contemplam as teorias a serem
relacionadas na prática do Estágio Supervisionado. É o que Pimenta (2010, p.15)
chama de “atividade teórica”, em que a atividade remete à ação, ressaltando o caráter
indissociável entre teoria e prática que o estágio precisa assumir.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante o estágio supervisionado, o aluno-professor tem uma estreita relação
com o seu futuro campo profissional, e se caracteriza como um momento fundamental
para essa formação. Assim, é imprescindível que o mesmo tenha subsídios necessários
para o bom desenvolvimento de sua prática pedagógica. Na grade curricular do curso de
pedagogia, percebemos que as disciplinas da área de Educação Infantil, tomaram, em
suas ementas, uma proporção mais abrangente no que concerne a formação do
pedagogo como gestor dos processos educativos. No entanto, tendo a educação infantil
como base do curso, fica nítida a preocupação dos graduandos de ambos os campis
(Mossoró e Assu/RN) em adquirir as teorias que dão suporte no desenvolvimento de
suas práticas no momento do Estágio Supervisionado I.
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Como se constatou, um número significativo de alunos (80%) sente a
necessidade de ver as disciplinas da área da infância, antes desse momento. Para Castro
(2000), o Estágio Supervisionado precisa oferecer condições para que os diferentes
saberes aprendidos revertam-se em capacidades específicas no exercício docente. Dessa
forma, é oportuno considerar a necessidade de reorganização da distribuição das
disciplinas nos períodos considerados base, como o 1°, 2° e 3° período, para subsidiar a
atuação no Estágio Supervisionado I, tornando-a mais sólida no momento do 5° período
na grade curricular do curso de pedagogia da UERN/RN, onde este acontece pela
primeira vez.
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FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA IDENTIDADE ÉTICO-PROFISSIONAL DO
DOCENTE
George Educardo Ferreira de Mesquista1; Míria Helen Ferreira de Souza2; Zênia Regina dos
Santos Barbosa3

RESUMO: O artigo é parte dos resultados da pesquisa PIBIC/UERN “O acontecer da Ética nos
cursos de Pedagogia: tessituras e possibilidades de novos arranjos entre o ensinar e o
aprender”4, 2011-2012, desenvolvida através do Grupo de Estudos e Pesquisas em Planejamento
do processo de Ensino-aprendizagem (GEPPE). Tem o objetivo de identificar a categoria de análise
identidade como um constructo ao mesmo tempo individual e histórico-social e como esta se
desdobra na formação da identidade ético-profissional docente. O texto apresenta uma abordagem
do conceito de identidade e destaca a diversidade de compreensões do mesmo conceito nas diversas
áreas do conhecimento. Discute o processo de formação e desenvolvimento da identidade docente,
com ênfase especial à experiência pessoal e profissional como fatores fundamentais na configuração
da “forma identitária docente”. Buscou-se neste trabalho, estudar o processo de construção da
identidade docente como um fenômeno complexo e dinâmico em constante transformação. A
metodologia respaldou-se a revisão teórico-bibliográfica de textos utilizados na pesquisa PIBIC e a
análise dos dados obtidos a partir de pequeno questionário realizado com 2 (duas) pedagogas do
ensino fundamental, séries iniciais. Além disso, contamos com o referencial teórico de autores
como Martinazzo (2010), Morin (2000), Coutinho (2007). Como resultado mais expressivo do
trabalho pode-se atentar para o dado de que a categoria docente ainda tem uma visão muito
restritiva e individualista de identidade, embora alguns identifiquem identidade com o processo
dinâmico de transformações sociais.
PALAVRAS-CHAVE:

Identidade;

Formação

identidade

profissional;

Identidade

ético-

profissional.
INTRODUÇÃO
O termo identidade refere-se a um constructo social complexo, dinâmico e polissêmico,
o qual só pode ser entendido dentro do contexto que lhe dá sentido. Neste sentido, procurar-se-á,
neste artigo, abordar o conceito de identidade associado à multiplicidade de sentidos e
terminologias que marcam a história do termo.
Como metodologia de trabalho utilizou-se a pesquisa teórico-bibliográfica da temática e
a análise dos dados obtidos com a aplicação de um questionário sobre a temática da identidade.
Também utilizamos o referencial teórico de Martinazzo (2010), Morin (2000), Coutinho;
Krawulski; Soares (2007), Valls (1994), Maheirie (2002).
O texto foi estruturado de modo a tratar, inicialmente, dos múltiplos conceitos de
identidade de acordo com as diversas áreas do conhecimento. Em seguida, discutimos a temática do
desenvolvimento da identidade. Em outro ponto, a formação e o desenvolvimento da identidade
ético-profissional docente. Por fim, apresentamos os resultados e conclusões, onde destacamos a
construção do conceito de identidade docente por parte do professor e apresentamos a análise dos
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dados de um questionário sucinto realizado com 2 (duas) professoras das séries iniciais do ensino
fundamental sobre a temática da identidade.
Foram elencados como objetivos:
a) Geral: identificar a categoria de análise identidade como um constructo ao mesmo
tempo individual e histórico-social e como esta se desdobra na formação da identidade
profissional e da identidade ético-profissional docente.;
b) Específicos: 1. Identificar as múltiplas conceituações acerca da “identidade”; 2.
Discutir sobre o desenvolvimento da identidade humana; 3) Identificar visões sobre a
construção da identidade profissional e ético-profissional de professores das séries
iniciais do ensino fundamental.
MATERIAL E MÉTODOS
A metodologia utilizada se organizou com base no seguinte caminho: a) pesquisa
qualitativa, pela natureza de análise fenomenológica dos dados; b) bibliográfica; c) Pequena
pesquisa de campo.
O campo surgiu a partir da intenção de realizar uma breve “consulta” a 2 (duas)
professoras que atuam na educação básica, ensino fundamental, séries iniciais, de uma escola
pública municipal de Mossoró. A intenção da breve pesquisa de campo teve como objetivo procurar
vislumbrar as visões das mesmas sobre identidade profissional e da construção ética já que possuem
pelo menos 3 (três) anos de trabalho. Neste sentido, foi aplicado um questionário estruturado, com 3
(três) questões abertas.
Pela natureza da pesquisa, foram utilizados poucos materiais, cedidos pelo Grupo de
Estudos e Pesquisas em Planejamento do Processo de Ensino-aprendizagem (GEPPE).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
1. DOS RESULTADOS
a) Conceituação de identidade: a identidade não é um núcleo interno, imutável e atemporal. Ao
contrário, a identidade está no tempo e é afetada por ele. Ao mesmo tempo em que é individual
também é coletiva ou social. A identidade é o reflexo das dinâmicas sociais, mas ao mesmo tempo
também se reflete diretamente na sociedade, constituindo assim um movimento dialético de tese,
antítese e síntese que culmina na configuração dos traços próprios que definem, caracterizam e
singularizam os sujeitos. A identidade, portanto, não é um produto, mas um processo contínuo e
sempre renovável.
b) Identidade docente: a identidade docente é o conjunto de caracteres, atitudes, valores e
conhecimentos que perpassam a ação cotidiana do professor, se forma e se desenvolve no contexto
próprio da ação docente. Ou seja, é a partir da prática em seu contexto que o sujeito desenvolve a
sua autoimagem como ser professor de profissão. O exercício reflexivo da prática, portanto, é fator
decisivo no processo de construção e reconhecimento do ser professor. Neste sentido, pois,
entendemos que a identidade docente se constitui, fundamentalmente, na reflexão acerca da própria
prática e no compartilhamento das experiências com os seus pares, constituindo um processo ao
mesmo tempo pessoal e interpessoal, individual e coletivo, subjetivo e objetivo, interno e externo.
c) Reflexão sobre a construção da identidade docente e ético-profissional: neste ponto, chamamos
atenção para o fato de que a compreensão do termo identidade, pelos docentes, ainda parece muito
limitado e ligado ao senso comum. Nos depoimentos do campo, percebemos que o conceito de
identidade está ligado quase exclusivamente às mudanças pessoais e ao estilo de vida.
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2. DAS DISCUSSÕES
2.1 Os múltiplos conceitos de identidade
Segundo o princípio da não-contradição, um dos pilares da filosofia ocidental, “A é A e
não pode ser ao mesmo tempo e na mesma relação, não-A”. Este enunciado da filosofia
contextualiza e situa o conceito clássico de identidade. De acordo com esta acepção, a identidade é
um núcleo interno que distingue as coisas e os seres no tempo e no espaço, situando-os e
diferenciando-os dos outros seres, das coisas e dos próprios semelhantes entre si. O conceito
tradicional de identidade, dessa forma, se define como “aquilo que é sempre igual a si mesmo”,
“idêntico a si mesmo”, isto é, algo que, apesar das mudanças externas do tempo e do espaço,
permanece sempre igual a si mesmo. O conceito clássico de identidade, portanto, está associado à
permanência e à imutabilidade ou ao inatismo/essencialismo. Nos últimos anos, entretanto, o
conceito de identidade vem sendo considerado de forma dinâmica, ou seja, a ideia de uma
“identidade estática”, que não se altera em função do tempo, do espaço e das influências
socioculturais, tem dado espaço para a ideia de uma “identidade dinâmica” que, embora mantendo
suas características fundamentais, também se modifica em função das mudanças contextuais. Em
outras palavras, as transformações sociais, históricas e culturais provocam mudanças não apenas na
macroestrutura, mas também nas microestruturas, isto é, as identidades individuais. Nessa
perspectiva, a acepção de identidade é compreendida como uma construção histórica e cultural e,
portanto, não essencializada/inatista. O conceito de uma “essência” do ser, inata e imutável,
portanto, é colocada em questão, já que a identidade é sempre transformada e recriada, pois é
dinâmica. E o seu dinamismo depende fundamentalmente da relação contínua de assimilação e
pertencimento que estabelece com os contextos culturais exteriores e com as múltiplas identidades
que fazem parte desses contextos.
Mas o que é, de fato, a identidade? Ela é comumente definida como o conjunto de
caracteres próprios e exclusivos que permitem diferenciar pessoas, animais, plantas e objetos
inanimados uns dos outros, seja diante do conjunto dos diferentes, seja ante seus iguais
(WIKIPEDIA, 2012).
A extensão do conceito de identidade é complexa e ampla e interessa a várias áreas do
conhecimento, como a história, a sociologia, a antropologia, o direito, a ética, a filosofia, etc. Tem,
portanto, conforme cada ramo do conhecimento, e conforme o enfoque que lhe é dado, diversas
acepções, podendo ainda haver acepções de identidade como: individual ou coletiva, falsa ou
verdadeira, presumida ou ideal, perdida ou resgatada.
Identidade ainda pode ser percebida como uma construção legal, podendo, portanto, ser
traduzida em signos e documentos externos/materiais, que acompanham o indivíduo. Dessa
maneira, o conceito de identidade assume diferentes sentidos para as diversas áreas do
conhecimento.
Do ponto de vista da Sociologia, por exemplo, identidade tem a ver com o
compartilhamento de ideias por um determinado grupo. Nessa perspectiva, o indivíduo forma sua
personalidade, mas também a recebe do meio em que se situa historicamente, onde realiza sua
interação social. Do ponto de vista antropológico, por sua vez, a identidade consiste na soma, nunca
concluída, de um aglomerado de signos, referências e influências que definem o modo particular
pelo qual o homem entende e se relaciona com os seus semelhantes. Na perspectiva antropológica,
portanto, identidade está relacionada à idéia de alteridade, isto é, é necessário que exista o outro e
seus caracteres exclusivos para definir, por comparação e diferença, os caracteres exclusivos de
outro indivíduo.
Na perspectiva da Filosofia a identidade é múltipla e seu conceito varia de acordo com o
pensador e com as correntes filosóficas que pretendem explicá-la e conceituá-la. Neste sentido, a
identidade ora é vista como um núcleo inato ora como um constructo cultural.Na perspectiva do
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Direito identidade é um conjunto de caracteres que podem ser delimitados legalmente, isto é,
capazes de individualizar e particularizar os indivíduos, diferenciando-os, assim, dos demais, e
dotando-os de direitos e/ou deveres com relação a si mesmo e ao semelhante. Na perspectiva da
ética a identidade é a base do agir ético, uma vez que somente o sujeito autônomo e consciente é
capaz de agir eticamente, isto é, é capaz de reconhecer valores e, por conseqüência, de respeitá-los
ou transgredi-los.
2. 2. O desenvolvimento da identidade
A identidade humana se constitui na síntese do jogo dialético entre a unidade (tese) e a
diversidade (antítese). Assim, identidade é um conjunto de traços característicos que distingue um
indivíduo de outro, um grupo de outros grupos, uma cultura de outra ou uma civilização de outra. O
homem constrói e modela sua identidade a partir do momento em que entra em contato com o
mundo circundante e, de forma determinante, com a cultura humana. De modo mais preciso, as
características exclusivas de cada indivíduo, como o modo de pensar, ser e agir desenvolvem-se no
seio das práticas socioculturais, ou seja, na prática das ações cotidianas e na vivência da realidade
cultural em que o indivíduo está inserido.
Segundo os princípios da complexidade, a identidade humana pode ser compreendida
na dialética da unidade e da diversidade, isto é, como sendo duas dimensões opostas, mas também
inerentes e complementares da espécie humana.
Neste sentido, a formação e desenvolvimento da identidade humana dependem de uma
complexidade de fatores, os quais incluem desde a unidade biológica, que é influenciada por uma
série de condições e valores histórico-sociais, os quais se definem tanto pela historicidade quanto
pelos contextos socioculturais específicos que fazem parte dos diferentes tipos de sociedade onde o
indivíduo nasce, desenvolve-se e se personaliza. Em sentido aproximado, Coutinho, Krawulski e
Soares (2007) afirmam que:
Os teóricos culturalistas apontam a centralidade da cultura na constituição da
subjetividade, da própria identidade e da pessoa como um ator social. O foco na
cultura, como componente das identidades e dos processos de subjetivação, gera
uma compreensão de identidade como algo múltiplo, instável e dependente da
adesão a grupos, afirmando uma identidade coletiva e não mais como uma
realização individual (p. 31).

A identidade, portanto, refere-se, de modo específico, às características exclusivas de
cada indivíduo da espécie humana e da sociedade situado num contexto histórico e cultural. Ela
delimita as semelhanças e diferenças entre os seres humanos e destaca suas características, sejam
físicas, psicológicas ou sociais. A identidade evidencia o modo de ser, pensar, falar e agir de cada
ser humano. Além disso, permite que o sujeito se aproprie de si mesmo e construa a sua própria
história.
A identidade é algo que marca a cada um de nós, individualmente e coletivamente, e ao
mesmo tempo nos diferencia enquanto espécie humana de outras espécies. É um produto de nossa
evolução bio, psico, sociocultural e se constrói gradativamente por meio das interações sociais
iniciadas na infância. Nesse processo de desenvolvimento a influência desempenhada pela cultura é
fator determinante. Segundo Morin (2002, p. 64), “A cultura constitui a herança social do ser
humano: as culturas alimentam as identidades individuais e sociais no que elas têm de mais
específico. Por isso, as culturas podem mostrar-se incompreensíveis ao olhar das outras culturas,
incompreensíveis umas para as outras”. Cultura e herança biológica, portanto, constituem os dois
lados da oposição dialética que constituem a personalidade e a identidade humana. Segundo
Martinazzo (2010, p. 35):
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Os traços mais marcantes da identidade de cada um, portanto, são forjados
no seio de cada cultura e de cada civilização, compondo, dessa forma, identidades
múltiplas e diferenciadas. Nossa identidade não é produto genuinamente inato. Na
relação com os outros seres humanos e com as outras culturas nós nos tornamos,
concomitantemente, semelhantes e distintos. Nos traços de cada homem genérico
estão, também, os traços de sua especificidade.

Neste sentido, não é possível afirmar que a identidade seja inata, como pretendem os
inatistas e essencialistas, mas ao mesmo tempo não se pode negar que o substrato sobre o qual a
cultura fixará suas marcas seja uma herança biológica comum da espécie humana. Dessa forma, o
processo de formação da identidade humana é complexo e dinâmico. A identidade humana é
singular por que é biológica e cultural, é una e múltipla, individual e coletiva. Nossa identidade
agrega múltiplas dimensões, como a histórica, a cultural, a social, a afetiva, a racional e a natural.
Cada indivíduo é, portanto, único em sua singularidade, mas também é duplo, plural e diverso.
2.3. Formação e desenvolvimento da identidade ético-profissional docente
As discussões trazidas até aqui delimitaram como se processa a formação e o
desenvolvimento da identidade humana de modo geral, mas agora veremos como acontece a
formação da identidade profissional, ou mais especificamente, da identidade docente, especialmente
no que tange à formação ético-profissional. Para tanto, partiremos do depoimento/entrevista de duas
professoras sobre a formação da identidade profissional de professor.
A construção da identidade ético-profissional docente é um processo complexo e
contínuo. A identidade docente, neste sentido, pode ser definida como uma identidade social
particular que provém do trabalho no conjunto social, do estilo de vida do sujeito professor.
Na aplicação do questionário estruturado sobre o que é identidade, as professoras 1 e 2
responderam, respectivamente: “Identidade é o que eu sou, meu jeito de fazer as coisas e tomar as
decisões” (Professora 1, 2012.1); “Identidade é a definição dos meus dados pessoais” (Professora 2,
2012.1). Neste quesito da entrevista as duas professoras expressaram ideias divergentes sobre o
conceito de identidade. Para a Professora 1 a definição de identidade está diretamente ligada à ação,
o que pode implicar em ações éticas, morais e sociais. Para a Professora 2, entretanto, a identidade
se limita ao conjunto das características pessoais definíveis.
A identidade ético-profissional docente pode ser atribuída e presumida, mas jamais pode
ser concedida, isto é, ela é um processo de construção permanente do ser humano. Quando
questionadas sobre se a identidade é estática ou dinâmica as professoras entrevistadas disseram:
“Ela muda sempre, porque estamos sempre mudando as nossas opiniões, nossos pensamentos, o
jeito de fazer as coisas” (Professora 1, 2012.1); “É plausível de mudanças, mas isso ocorre quando
permitimos que aconteça” (Professora 2, 2012.1). Neste ponto do questionário fica bem claro que as
docentes entendem a identidade como uma formação dinâmica passível de constantes
transformações. Neste sentido, pois, é possível afirmar que as "formas identitárias" ou “formações
identitárias” não podem ser consideradas como formas estáticas, ou seja, formas preexistentes às
dinâmicas sociais que as configuram.
A identidade docente, portanto, constitui-se num processo que envolve tanto o aspecto
individual do trabalho do professor quanto o contexto histórico e social que o envolve. Neste
sentido, a constituição da identidade docente é resultante de diferentes processos de socializações,
revelando-se como um produto inacabado e marcado por sucessivas e permanentes transformações.
Nesta perspectiva, ressaltamos que a identidade ético-profissional docente é construída
historicamente a partir do significado social da profissão de professor e diante do significado que o
docente a atribui. Portanto, a identidade ético-profissional docente se desenvolve a partir da
inserção do professor em múltiplos espaços de atuação, a partir da vivência de seus valores, do seu
modo de situar-se no mundo e da sua história pessoal. Em outras palavras, a formação e o
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desenvolvimento da identidade ético-profissional docente está intimamente ligado aos significados
que os professores atribuem à profissão de professor e conseqüentemente ao envolvimento pessoal e
profissional com a profissão, ou seja, com o modo como o professor vê a si mesmo e o seu trabalho.
A vivência individual da profissão, bem como o compartilhamento de experiências com
seus pares, possibilita ao docente tanto a reflexão acerca de suas ações éticas, intelectuais, morais e
sociais, quanto o auto-reconhecimento do ser professor. Questionadas sobre o que contribui para a
construção da sua identidade docente, a Professora 1 respondeu: “Os acontecimentos do dia-a-dia”,
enquanto a Professora 2 respondeu: “As coisas que acontecem na sala de aula, até mesmo os
problemas”. Como se pode perceber na fala das entrevistadas, é a partir das experiências
vivenciadas, tanto nos aspectos pessoal e profissional, que a identidade ético-profissional docente é
construída, descoberta e compartilhada com os seus pares e com a instituição onde atua. Essa
reflexão nos permite afirmar que a identidade docente é um lugar de construção e vivência de
maneiras de ser e de estar na profissão de professor.
Entender o processo de formação da identidade ético-profissional docente implica,
ainda, compreender como o professor estabelece suas relações pessoais e profissionais com a
profissão. Neste sentido, portanto, podemos afirmar que a identificação com a profissão docente,
assim como, a identidade ético-profissional docente, se constitui e se forja em múltiplos e diferentes
tempos/espaços da atuação do professor. Arriscamos afirmar que, é também na trajetória
profissional, que o docente constrói a forma “identitária” do ser professor. Evidenciando, assim, a
maneira como o docente se vê e se sente diante da profissão de professor.
CONCLUSÃO
A pesquisa propiciou compreender alguns pontos fundamentais: a) a identidade é um
conceito embutido de uma dinâmica própria, em que as transformações sociais, históricas e
culturais são responsáveis diretas nesta construção; b) identidade agrega múltiplas dimensões, como
a histórica, a cultural, a social, a afetiva, a racional e a natural. Cada indivíduo é, portanto, único em
sua singularidade, mas também é duplo, plural e diverso; c) Finalmente, é na trajetória profissional,
que o docente constrói a sua identidade. E em que evidencia nesta caminhada o descortinar de sua
construção identitária ética.
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FRIEDRICH NIETZSCHE: PELO SURGIMENTO DE UMA CULTURA NOBRE
André Wilke Fernandes de Queiroga1; Marcos de Camargo von Zuben2

RESUMO: O objetivo do presente trabalho foi realizar uma investigação do conceito de Cultura
dentro do pensamento do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Tentar a partir de tal análise perceber
as permeâncias e mudanças ocorridas no pensamento desse filósofo no que diz respeito à cultura,
durante suas chamadas três fases filosóficas. Discutir as críticas feitas por Nietzsche em relação ao
Estado moderno e a educação, e de como essas duas instituições principalmente causam um
rebaixamento da cultura, e o que seria preciso para se alcançar uma cultura superior. Percebemos
claramente uma mudança de perspectiva ocorrida da fase inicial de Nietzsche para sua chamada
segunda fase filosófica, quando ocorre o desligamento por parte de Nietzsche do pensamento do
filósofo Arthur Schopenhauer, que havia sido para aquele, no inicio de sua vida como filósofo, um
mestre. Na sua segunda fase como filósofo, Nietzsche não irá mais se referir ao homem ao modelo
de Schopenhauer, passando até a criticar esse modelo de homem por julgá-lo pessimista, negador da
vida, ou seja, niilista. Na sua terceira fase, Nietzsche volta a direcionar sua crítica ao Estado e a
educação, como já havia feito nos seus primeiros livros, segundo o próprio, o Estado não quer uma
cultura que seja auto-afirmativa, quer a mediocridade; não é desejo do estado o surgimento de uma
cultura superior, e a educação a partir de suas normas e programas quer o nivelamento, afirma a
igualdade, ou melhor, a mediocridade. Segundo Nietzsche faz-se necessários educadores para
mudar tal realidade educacional e dessa forma possibilitar o surgimento de uma cultura superior.
PALAVRAS - CHAVE: Nietzsche; Cultura; Civilização; Educação; Estado.
INTRODUÇÃO
O conceito de Cultura perpassa como figura central por toda a obra de Nietzsche, desde seus
primeiros escritos, como O Nascimento da Tragédia e as Considerações Extemporâneas. O filósofo
foi um pensador preocupado com a cultura, seja para elogiar em menor proporção e principalmente
a cultura Grega, seja para questionar, mas principalmente, Nietzsche se refere à cultura do seu
tempo e do seu povo para criticar, não somente criticar, mas também para apontar maneiras de
como a Cultura pode por meio de vários fatores, transformar-se, e com isso transformar a sociedade.
A ideia de Nietzsche é que a cultura do seu tempo esta ligada a um instinto de mediocridade, de
nivelamento e de tentar tornar as pessoas iguais, por conseguinte, não seria possível surgir o gênio,
o artista, que dentro da sociedade seriam seres diferenciados, por isso tal filósofo proclama o
surgimento de uma cultura superior, que possa dar vazão a origem de tais personagens; na obra
Schopenhauer como educador, Nietzsche diria, uma cultura superior que possibilite o surgimento
do homem ao modelo de Schopenhauer. Posteriormente ele abandona essa ideia, ou esse modelo de
homem, ao se tornar independente da filosofia de Schopenhauer, o que acontece na obra Humano,
demasiado humano, momento em que Nietzsche se torna um pensador autônomo, contudo, nesse
momento ainda não aparecem conceitos centrais do pensamento de Nietzsche, tais como, superhomem, niilismo e eterno retorno, conceitos que só figuraram na sua chamada terceira fase.
A necessidade de investigação das obras de Nietzsche se dá principalmente pela extensão de
sua obra. O que acaba acarretando quase que inevitavelmente más interpretações, ou simplesmente
interpretações equivocadas. Nietzsche também foi um pensador que com o passar do tempo mudou
1
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em alguns aspectos seu pensamento, desta forma, torna-se errado julgar o pensamento de Nietzsche
com uma leitura superficial, daí a necessidade de uma leitura mais aprofundada.
O objetivo desse trabalho é investigar o conceito de Cultura em Nietzsche, e principalmente
sua ideia de uma cultura superior e como seria possível alcançá-la.
MATERIAL E MÉTODOS
As bases dessa pesquisa são principalmente as obras de Nietzsche. Com destaque para a
segunda e a terceira consideração extemporânea, Humano, demasiado humano e o Crepúsculo dos
ídolos. Para investigar o conceito de cultura dentro da sociedade alemã, foi usada a obra O Processo
Civilizador do sociólogo alemão Norbert Elias, que nos descreve que o conceito de Kultur (Cultura)
para um alemão se refere a fatores artísticos, religiosos e intelectuais. E é exatamente dessa forma
que Nietzsche utiliza o conceito de cultura. Como bibliografias secundárias foram utilizadas obras e
artigos de importantes comentadores de Nietzsche, com ênfase no tema proposto.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O conceito pelo qual os Alemães se interpretam, e o que mais expressa seu orgulho para
com sua nação e suas realizações, é o termo Kultur (Cultura). O conceito Francês e Inglês de
civilização pode referir-se a questões políticas ou econômicas, a questões religiosas ou técnicas, a
concepções morais ou sociais. Já o conceito Alemão de Kultur (Cultura) apesar da semelhança com
o conceito de civilização para Ingleses e Franceses, refere-se basicamente, a fatos intelectuais,
artísticos e religiosos. Além disso, apresenta a tendência de uma separação entre os fatos políticos,
econômicas e sociais por um lado, e fatos intelectuais, artísticos e religiosos por outro lado,
traçando uma linha nítida de separação para que os dois grupos de assuntos não se entrelacem de
forma a se confundirem. O sociólogo alemão Norbert Elias afirma que:
O sentido especificamente Alemão do conceito de Kultur (Cultura) encontra sua
expressão mais clara em seu derivado, o adjetivo Kulturell (Cultural), que descreve
o caráter e o valor de determinados produtos humanos, e não o valor intrínseco da
pessoa. (ELIAS, 1939, p.24)

A palavra Alemã Kultiviert (Cultivado) é a que mais se aproxima do conceito ocidental de
civilização. Assim como a palavra civilizado, Kultiviert (Cultivado) refere-se à forma de conduta ou
de comportamento de uma pessoa. Este conceito faz menção à descrição das qualidades sociais das
pessoas, suas maneiras, seu comportamento social como um todo incluindo sua maneira de falar, de
se vestir e de agir.
Outra diferença entre os conceitos de Civilização e Cultura, é que o conceito ocidental de
civilização minimiza as diferenças nacionais entre os povos, enfatiza o que é comum nos homens,
em contraste, o conceito Alemão de Kultur (Cultura) dá ênfase especial a diferenças nacionais e a
identidade particular de grupos. Dessa maneira, enquanto o conceito de civilização inclui a ideia de
evidenciar um movimento continuamente expansionista, o conceito de Kultur (Cultura) reflete a
consciência de uma nação sobre si mesma, que teve que buscar e constituir ao longo do tempo a sua
identidade nacional. No século XIX a cultura alemã ainda estava em formação, ainda estava sendo
“descoberta”, dado também à formação do Estado Alemão ter sido muito tardia em relação aos
outros estados europeus.
Um dos grandes pensadores e principalmente grande filósofo da Alemanha e do mundo, que
viveu durante o século XIX, e foi um dos pensadores mais importantes de todos os tempos,
Friedrich Wilhelm Nietzsche foi um dos escritores que mais se comprometeu com o tema Cultura,
seja para criticar, seja para elogiar, ou ainda para expor o conceito a sua peculiar maneira. Mas
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principalmente Nietzsche escreveu sobre a cultura de seu povo e do seu tempo para tentar
direcioná-la para um caminho em que a própria pudesse realizar aquilo o qual lhe era possível e
esperado, que seria para Nietzsche a possibilidade do surgimento do gênio, do filósofo e do artista,
como ele irá relatar nos seus ditos escritos da juventude, melhor ainda na sua primeira fase
filosófica, momento em que ele estava muito ligado tanto ao pensamento do também filósofo
alemão Arthur Schopenhauer e da companhia do compositor e escritor Richard Wagner. Dois
personagens que foram muito importantes para o já citado filósofo durante sua vida, principalmente
quando ele era mais jovem.
Ao analisar a obra de Nietzsche, percebemos que quando ele se refere à Kultur (cultura), ele
está pensando da mesma maneira que o sociólogo Norbert Elias no que diz respeito ao significado
do conceito, utilizando tal conceito para se referir basicamente a fatos intelectuais, artísticos e
religiosos. Na segunda consideração extemporânea intitulada Da utilidade e do inconveniente da
história para a vida, Nietzsche definiu cultura como sendo uma oposição à barbárie, cultura seria
para ele nesse momento de sua vida, algo que é oposto a toda e qualquer barbárie, a cultura deveria
ser a unidade de estilo artístico em todas as manifestações da vida de um povo. Cultura e povo são
vistos nesse momento como algo único, mas um povo não a possui por destinação inata e
independente do próprio construir-se e elevar-se no caminho que o conduz a tal cultura, dessa
forma, Nietzsche indica o caminho a ser seguido para se alcançar uma verdadeira cultura, que para
ele teria sido alcançada pelos Gregos antigos, de maneira que, o exemplo a ser seguido são os
Gregos (GENTILE, 2000, p. 55-60.).
Para Nietzsche a cultura moderna não é uma coisa viva, dizer isso significa para ele expor
que ela não é de modo algum uma verdadeira cultura. O que aparece de visível se manifesta
externamente, instrução e cultura histórica parecem constituir a mesma coisa para os modernos, os
Gregos, diferentemente, souberam conservar um sentido não histórico para sua afirmação cultural,
souberam afirmar o presente, dessa forma afirmando a vida, sem esquecer o passado, mas também
sem estar preso a ele, em razão disso, indivisivelmente criaram uma cultura rica e fecunda,
alcançaram uma harmonia entre vida e pensamento, aparência e vontade, pelo menos no seu período
de maior força. Nietzsche fazendo uma análise da cultura moderna, afirma que:
Nós modernos, não possuímos absolutamente nada. É somente acumulando
excessivamente em nós épocas estrangeiras, costumes, artes, filosofias, religiões,
conhecimento que não são nossos, que nos tornamos algo que mereça a atenção,
isto é enciclopédias ambulantes. (NIETZSCHE, 2008, p.52a)

Nietzsche acredita também que a “cultura” de seu tempo não permite em absoluto que haja
um verdadeiro efeito sobre os temas culturais, para tal filósofo não há uma verdadeira preocupação
com a cultura em seu país, ou ainda na sociedade moderna como um todo, não há na “cultura” do
seu povo uma influencia sobre a vida. Seria como se a cultura alemã, ou ainda a cultura moderna
fosse realmente algo desligado da vida, e isso é para ele algo impensável, inconcebível, uma vez
que a própria é vida, é afirmação da vida, é exatamente aquilo que proporciona a um povo a
possibilidade de uma vida afirmativa, cultura e vida são coisas inseparáveis, para nosso pensador.
Nietzsche também questionava a incapacidade da educação do seu tempo em formar um
bom escritor, músico ou artista, formar um personagem diferenciado, pois tal educação passou a
visar à mediocridade, ou seja, tornar as pessoas iguais, niveladas, medianas e o surgimento do
gênio, que é a função de uma verdadeira cultura, passou a ser simplesmente ignorado, isso também
pode muito bem ser aplicada a atualidade, uma vez que, a educação da atualidade visa da mesma
forma a mediocridade. O que falta segundo Nietzsche, é verdadeiros educadores, educadores
qualificados. Na sociedade moderna, na maioria das vezes em que achamos que estamos nos
ocupando de fatores culturais, da cultura, estamos na verdade ignorando tudo a respeito de sua
finalidade. Para Nietzsche, o estado, esse estado moderno que vigora há muito tempo, propaga os
serviços que presta a cultura, quando o Estado diz estar a serviço da cultura, essas atitudes são na
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verdade totalmente inúteis para a cultura, pois o que o estado faz pela cultura o faz visando apenas o
próprio estado, visa simplesmente ele próprio, não concebe fim superior as suas atitudes em relação
à cultura. “A cultura deve suas mais altas conquistas aos tempos politicamente debilitados”
(NIETZSCHE, 2007, p.250). O que os membros superiores do estado querem, os chamados por
Nietzsche de homens de negócios, o que eles querem quando exigem a instrução e a cultura, é no
final das contas o lucro, é apenas seu próprio favorecimento. A manutenção da mesma realidade em
que eles já são “líderes” da sociedade. Mesmo que o estado tivesse a solidez e a amplitude
necessárias para sustentar o edifício da cultura, mesmo que o estado tivesse a capacidade de se valer
totalmente de todos os fatores que regem a cultura, ele a difundiria a seus cidadãos de maneira que
essa difusão cultural só geraria lucros ao próprio estado em sua rivalidade com os outros estados,
em nada iria favorecer a sua população no que diz respeito e evolução cultural, pois isso o estado
moderno sempre tem a preocupação de tentar impedir, o estado moderno teme a mudança cultural,
teme o aparecimento da verdadeira cultura, pois essa lhe poderia ser perigosa, por esse motivo o
estado é inimigo da verdadeira cultura, da cultura no modelo proposto por Nietzsche como campo
aberto para o surgimento do gênio, de um homem diferenciado, do filósofo, do artista; nesse
momento inicial de sua vida como escritor, Nietzsche vai dizer do homem ao modelo de
Schopenhauer, ele afirma que “De fato, sabemos o que é a cultura, ela quer que trabalhemos sem
cessar em preparar e favorecer o surgimento do homem segundo Schopenhauer”. (NIETZSCHE,
2008, p.66b). A cultura quer que lutemos sem descanso contra tudo que nos privou a nós mesmos
da realização suprema da nossa existência, a cultura quer que lutemos para nos tornamos homens
segundo Schopenhauer, é isso que Nietzsche acredita nesse momento. Posteriormente iremos
perceber na obra de Nietzsche que ele irá criticar o próprio Schopenhauer e esse homem ao seu
modelo por julgá-lo negador da vida, pessimista, ou melhor, niilista, mas nesse momento de sua
carreira, Nietzsche tece muitos elogios a esse pensador e ao seu modelo de homem.
Num segundo momento de sua vida como escritor, Friedrich Nietsche escreveu o livro
intitulado Humano, demasiado humano. Um livro para espíritos livres, que marca seu rompimento
com a filosofia de Arthur Schopenhauer e consequentemente abala sua relação com o compositor
alemão Richard Wagner. Nesse livro, que é considerado o primeiro livro totalmente autônomo de
Nietzsche enquanto filósofo, ele tece algumas considerações sobre a cultura. Nesta fase, que muitos
comentadores vão denominar de cientificista, Nietzsche irá varias vezes fazer referência à cultura
superior, ou ainda em alguns momentos à cultura nobre. Para ele é marca de uma cultura superior
estimar as pequenas verdades despretensiosas achadas com métodos rigorosos, mais do que os erros
que nos ofuscam e alegram. Nietzsche nesta fase de sua vida como filósofo profetiza que aos
poucos todos os indivíduos vão se habituar a ter uma maior estima nos conhecimentos sólidos e
duráveis tão logo o espirito científico comece a predominar, ele acredita que aos poucos a
humanidade vai perder toda a crença na inspiração e na comunicação milagrosa da verdade, nas
verdades não prováveis, ou seja, nas “verdades” metafísicas, segundo ele nesse momento;
estaremos mais próximos de alcançar uma cultura superior. Posteriormente, ele próprio irá criticar
essa “vontade de verdade” que a ciência moderna possui.
Devemos perceber como sinal decisivo de grande cultura alguém possuir força e
flexibilidade; para poder apreciar tanto a beleza da arte, da poesia, mas ao mesmo tempo ser puro e
rigoroso no conhecer. Ter uma posição como essa é muito difícil, entre essas duas exigências tão
diversas, estar entre a pura apreciação da beleza e da arte por um lado e ter ao mesmo tempo, por
outro lado, um espírito científico de conhecimento rigoroso, mas Nietzsche nos lembra de que
dançar não é apenas um vago balanceio entre impulsos diversos, para ele a alta cultura é semelhante
a uma dança ousada, por isso são necessários força e flexibilidade. Da mesma forma que para
dançar devemos ter flexibilidade e também ter segurança ou força, para a alta cultura, que é para ele
como uma dança, essas duas coisas que são tão diferentes são necessárias juntas, também é próprio
da cultura superior que ela não seja compreendida, ou seja, mal compreendida, ou ainda mal
interpretada pelo inferior, por aqueles que são datados de uma cultura inferior, aqueles que ainda
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não alcançaram, ou não foram alçados a uma cultura superior, aqueles que ainda não aprenderam a
dançar.
Quem ficou preso à imutabilidade de opiniões é um representante de uma cultura atrasada,
esse ser é duro, irrazoável, incorrigível, sem brandura, um eterno desconfiado, um inescrupuloso
que emprega todos os meios para impor sua opinião, tal pessoa é simplesmente incapaz de
compreender que tem de existir outras opiniões, por ser dogmático, ele não aceita o fato de não ser
possuidor de verdade. Esse indivíduo tem um caráter desagradável, é cheio de desconfiança, recebe
com inveja todos os êxitos de competidores vizinhos, é violento e raivoso com opiniões que são
divergentes das suas, mostra simplesmente que pertence a um estágio anterior de cultura, pertence a
uma cultura inferior, é ainda o homem atrasado. A partir disso, Nietzsche nos indica um caráter de
uma cultura superior. Um caráter que está sempre prontamente participando da alegria alheia, que
conquista amizades em toda parte, que tem afeição pelo que cresce e vem a ser, que também tem
prazer nas vitórias dos outros e que não reivindica a verdade apenas para você mesmo, este é um
homem ao modelo de Nietzsche, um homem de uma cultura superior, este um é no mínimo um
antecipador, que se move rumo a uma cultura superior.
Essa diferenciação entre uma cultura atrasada e uma cultura superior é o que marca a
segunda fase filosófica de Nietzsche no que diz respeito ao tema em específico aqui trabalhado, ou
seja, a cultura.
Na terceira fase filosófica de Friedrich Nietzsche, uma fase mais poética, o filósofo
direcionou suas considerações visando quase sempre à Alemanha. Para Nietzsche é evidente que a
cultura alemã está em decadência, e as razões para isso não faltam. O Estado moderno é para
Nietzsche um dos principais motivos, ou motivadores da decadência. A cultura e o Estado são para
Nietzsche termos altamente antagônicos. A Cultura e o Estado são termos tão antagônicos, que um
prospera em detrimento do outro. “Todas as grandes épocas de Cultura são épocas de decadência
política, o que foi grande no sentido da cultura foi não-político e mesmo antipolítico”.
(NIETZSCHE, 2000, p.68). Todas as grandes épocas de um grande florescimento cultural foram
não direcionadas pelo Estado, a presença de um Estado forte prejudica o florescimento de uma
cultura superior no pensamento Nietzsche.
Na sua terceira fase filosófica, Nietzsche volta a direcionar sua crítica em relação a Cultura;
para principalmente dois pontos: o Estado, como já foi explicitado nas linhas acima, e a educação,
esses dois pontos já haviam sido centrais no que diz respeito à cultura na sua primeira fase
filosófica, principalmente nas considerações extemporâneas, mas agora o ponto de análise é
mudado de foco, principalmente pelo afastamento da filosofia de Arthur Schopenhauer, agora um
Nietzsche mais maduro não afirma mais o homem ao modelo de Schopenhauer, o modelo de
homem agora é do próprio Nietzsche. O homem de Schopenhauer lhe parece pessimista demais,
negador da vida, ou seja, niilista.
Sobre a educação, Nietzsche acredita que ela deva ter como finalidade a cultura e não o
estado, mais uma vez Nietzsche volta e explicitar a necessidade de educadores, como já havia feito
na sua primeira fase filosófica, e já foi citado mais a cima nesse mesmo texto. O rebaixamento da
cultura alemã é também por que faltam educadores, espíritos superiores e nobres que saibam
afirmar-se a cada momento. Não apenas educadores de colégios ou sábios grosseiros que a
Universidade oferece. Para Nietzsche a finalidade de uma educação que vise uma cultura superior
deve conter três coisas, segundo ele “É preciso aprender a ver, é preciso aprender a pensar, é preciso
aprender a falar e a escrever; nessas três coisas a finalidade é uma cultura nobre”. (NIETZSCHE,
2000, p.69). Aprender a ver seria uma maneira de habituar os olhos à paciência, retardar o
julgamento para não tomar decisões precipitadas, segundo ele essa seria a primeira preparação para
o espírito. Aprender a pensar para Nietzsche é algo que já havia sido perdido na Alemanha do seu
tempo, a arte de pensar deve ser aprendida como a Dança, como uma espécie de dança. Nietzsche
afirma a necessidade de: “Saber dançar com os pés, com as ideias, com as palavras”. (NIETZSCHE,
2000, p.72). Da mesma forma, para ele na escrita a metáfora da dança está presente, seria preciso
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aprender a escrever como uma dança, ou melhor, seria preciso “dançar com a caneta”. Finalizando
nisso estaria exposto à finalidade de uma educação nobre, que visaria uma cultura superior e o
surgimento do além-homem.
CONCLUSÃO
Percebemos que o conceito de cultura perpassa toda a obra de Nietzsche com algumas
mudanças, mas o central do pensamento desse filósofo em relação à cultura é que a cultura está em
decadência e por isso se faz necessário a elevação do homem para que seja possível alcançar uma
cultura verdadeiramente superior; que afirme a vida sempre em primeiro lugar, que não tenha por
função tornar o homem medíocre (mediano), mas ao contrário saiba valorizar o diferencial que há
em cada homem, saiba valorizar o indivíduo, para que assim o homem possa se elevar a um estágio
superior, e dessa forma possibilitar o surgimento do artista e do gênio.
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GUARDIÃS DO SABER: MEMÓRIAS DE MULHERES SÁBIAS
Alexandro de Paula1, Karísia Morais2 e Lidiane Alves da Cunha3

RESUMO:
Esta pesquisa parte do saber construído por mulheres que lidam cotidianamente a arte de rezar e benzer.
A construção desse saber leva em conta as experiências e vivências ao longo de suas vidas até a presente
maturidade. Assim, buscamos reconstruir a partir da memória social, os saberes apreendidos
cotidianamente formando o que Anthony Giddens e Clarissa Estés chamam de guardiões, presentes na
condição de duas mulheres: uma benzedeira católica e uma mestra juremeira. Sabendo que na memória
familiar estão contidas a memória social e do grupo, buscamos também analisar os instantes de
transferência desses saberes tradicionais, considerando que esse aprendizado está intimamente ligado
aos fazeres cotidianos a partir dos quais é construída a autoridade destas. Assim, exercitando a
metodologia de “escutadores infinitos”, esperamos compreender a partir da memória destas mulheres
como as mesmas construíram esse saber a partir da vivência de sua religiosidade na vida em
comunidade.
PALAVRAS – CHAVES: Guardiãs, memória e saber.

INTRODUÇÃO:
Esta pesquisa parte do saber construído por mulheres que lidam cotidianamente com a arte
de rezar e benzer. A construção desse saber leva em conta as experiências e vivências ao longo de
suas vidas até a presente maturidade. Assim, buscamos reconstruir a partir da memória social, os
saberes apreendidos cotidianamente formando o que Anthony Giddens (1997) e Clarissa Estés
(1998) chamam de guardiões, presentes na condição de duas mulheres: Dona Clinaura, benzedeira
católica e Dona Maria Pinheiro, mestra juremeira. A primeira, residente no Planalto 13 de Maio, em
Mossoró e a segunda, residente na rua Machado de Assis, em Areia Branca – RN. Ambas possuem
acima de 80 anos de vida.
Sabendo que na memória familiar estão contidas a memória social e do grupo (Eclea Bosi),
analisamos também os instantes de transferência desses saberes tradicionais, considerando que esse
aprendizado está intimamente ligado aos fazeres cotidianos a partir dos quais é construída a
autoridade destas e de seu convívio com a comunidade. Não existe benzedeira sem que haja uma
comunidade que dela precise.
Diante de uma multiplicidade de significações simbólicas presentes na cultura popular,
destacam-se no universo feminino, figuras que são frutos da hibridação cultural brasileira: as
rezadeiras, as benzedeiras e as curandeiras. Todas partilham da figura arquetípica da mãe e do dom
de cuidar. Donas de um conhecimento simbólico, mítico e mágico, elas habitam e participam uma
socialidade, simultaneamente, real e imaginária. Isso se afirma na medida em que são procuradas
pelos membros de sua comunidade para prestarem seus serviços, apesar do eclipse existente sobre
seus conhecimentos.
Por meio da palavra ou por meio da memória destas guardiãs, esses saberes foram
adquiridos, transmitidos e reconstruídos. Isto porque, a transformação do dom em palavra e, por sua
vez, em cura, não muito diferente de outras práticas como cordel e repente, materializam-se a partir
do momento em que são pronunciados. Assim, podemos dizer que o instante
“é o verbo que se faz na boca do poeta; é a palavra que se pronuncia a si mesma
para se fazer comunicante por meio de quem fala e ouve. É tão surpreendente que o
1 Graduando em Ciências Sociais - UERN;
2 Graduada em Ciências Sociais - UERN;
3 Socióloga, docente do curso de Ciências Sociais - UERN.
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próprio poeta, geralmente, se encanta com o que ele mesmo diz improvisadamente.
A alegria de ser surpreendido pela própria palavra que é falada (SIQUEIRA: 2010).

O objetivo é alcançarmos essa fonte de saber que, uma vez pronunciado, passa a depender
da memória do entorno para existir, mas que desprezados pelos dados oficiais vem se extinguindo
em nosso tempo, ao passo que enriquecem a fonte que nunca seca: a memória.
Essa pesquisa investe esforços práticos e cognitivos na peleja da eficiência destes saberes
em contraposição aos serviços públicos básicos de saúde, já que a sobrevivência destas e a procura
por seus serviços também apontam a ineficácia do acesso a serviços ou meramente a desconfiança
deste sistema impessoal que é a medicina tradicional. Por tudo isso, é que buscamos realizar não
somente um trabalho sobre memória nem sobre rezar, cuidar e curar, mas sim sobre as memórias de
mulheres que, como guardiãs desse saber, narram a história social do grupo a que pertencem, muito
embora saibamos que nos dias de hoje, vêem decrescer a procura por esse saber, já que,
tragicamente o homem está perdendo o diálogo com os demais e o reconhecimento do mundo que o
rodeia, quando é nele que se dá o encontro, a possibilidade, gesto mais supremo desse ser chamado
homem (SABATO: 1995).
MATERIAL E MÉTODOS
Buscamos desvendar a essência existente por trás da palavra, pois mais do que o significado
literal, as palavras têm o poder de simplesmente encantar, sem a necessidade de possuir uma função
definida. O indizível, aqui, é mais valorizado que uma frase que informa sem emocionar. As
palavras, nas memórias reinventadas (BARROS: 2008), voam livres sem obedecer a regras que, por
fim, podem assassinar seu encanto.
Não se trata aqui de trabalharmos através de amostragem, mas de usarmos a história de vida
como um método através do qual reconstruímos a trajetória dessas mulheres, analisando a
construção de saberes dos quais são guardiãs. O processo de descoberta destas mulheres se dá por
indicações, pois somente nas comunidades é que ficamos sabendo da existência destas, sobretudo
pelo depoimento de quem já necessitou de sua ajuda. Neste sentido, selecionamos somente duas,
sendo de cidades diferentes da região Oeste Potiguar, haja visto que um mapeamento mais amplo
exigiria mais esforço e tempo desta pesquisa.
Como referencial metodológico, utilizamos Ecleia Bosi, posto que é através de seu trabalho
“Lembranças de Velhos” que mergulhamos na busca de técnicas que subvertem a relação sujeito e
objeto. Enquanto pesquisador, ao trabalhar a memória dessas narradoras, sou sujeito quando
procuro saber e sou objeto quando me coloco como meio para transmitir suas memórias, que só se
expressam quando contadas.
Buscamos o método de Edgar Morin, na certeza de suas palavras quando afirma: “A minha
pesquisa de Método parte, não da terra firme, mas do solo que desmorona” (1998). Assim, a
pesquisa, com abordagem qualitativa, incluiu a além da história oral e de vida como também a
observação participante em rituais de cura e entrevistas com benzedeiras e membros da
comunidade. Lembramos que a matéria de nossa pesquisa é essencialmente a fala, a autobiografia
de nossas narradoras e suas observações que pela própria condição de guardiãs são tão penetrantes
que não poderíamos suplantar em precisão numérica aquilo que buscamos em profundidade. O
método apontado não procura uma amostragem, mas sim o corte temporal e a singularidade de seus
ofícios. Não são importantes somente em si, mas sobretudo pelo que elas tem em comum: mulheres
idosas que dedicaram a vida na construção desse ofício e no serviço à vida em comunidade.
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Para tanto, partimos do ato primordial da pesquisa em memória: o escutar. O ideal, como
nos diz Bosi, seria exercermos o dom de “escutadores infinitos” como ferramenta principal de
pesquisa. Em cada visita em Mossoró e Areia Branca, em suas casas (lugares onde sempre recebem
suas dezenas de afilhados, comadres, cumpadres, filhos de santos ou simplesmente vizinhos
procurando suas palavras mágicas e o universo encantado do saber ancestral), executamos o que
Roberto Cardoso de Oliveira (1998) chama de ofício de Antropólogo, mas que deve ser estendido a
todo pesquisador em Ciências Humanas: olhar, ouvir e escrever.
Para que ferramentas de aparente simplicidade (BENJAMIM:1986), sejam suficientemente
eficazes é preciso a leitura e domínio de textos que abordam essa discussão. Mas uma vez, pelo
desafio da pesquisa interdisciplinar, não nos restringimos a referências correlatas à determinadas
linhas de raciocínio, mas procuramos adotar leituras que treinassem nosso olhar para, diante de tão
sábias narradoras, darmos conta da tarefa de colhermos suas memórias, tarefa que por si exige
conhecimento e sensibilidade.
Assim, não procuramos esgotar a bibliografia sobre o tema posto que envolvem múltiplos
olhares, mas pensamos em referências que considerassem o que o alerta que Clarissa Estes nos faz
em “Mulheres que correm com Lobos”:
Uma bibliografia não deveria ser uma lista enfadonha. Ela não tem a intenção de
ensinar a uma pessoa como pensar, mas procura fornecer a cada um dos temas
interessantes em que pensar, tentando mostrar-lhe o maior número possível de
idéias, portanto de opções e oportunidades. Uma boa bibliografia aspira a oferecer
imagens panorâmicas do passado e do presente que sugerem visões claras para o
futuro (IBIDEM: 1994).

RESULTADOS
Passamos a fazer parte de uma condição diferente do início da pesquisa, porque ao
entrarmos nas memórias destas mulheres, partilhamos do que esta autora chama de “comunidade de
destino”, em que inevitavelmente somos levados a “sofrer de maneira irreversível, sem
possibilidade de retorno à antiga condição, o destino dos sujeitos observados” (p. 38, 1995). Por
isso, em suas palavras, nos tornamos “escutadores infinitos” de suas histórias.
Isto nos remete ao que Clarisse Éstes em sua obra “O dom da história” justifica como
metodologia, posto que entre seu povo, tradicionalmente “as perguntas costumavam ser respondidas
com histórias. A primeira história quase sempre evoca outra, que chama outra, até que a resposta à
pergunta se estenda por diversas histórias.” (ESTÉS: 1998, pág.7). Além disso, a história favorece a
transmissão do saber e a integração com o grupo ou comunidade, pois:
“ segundo minhas tradições familiares mais profundas, o dom essencial da história
tem dois aspectos: que no mínimo alguém reste uma criatura que saiba contar a
história e que, com esse relato, as forças maiores (...) sejam continuamente
invocadas a se fazer presente no mundo. o relato de uma história é considerado
uma prática espiritual básica” (IDEM, pág. 9).

Neste sentido, é preciso compreender como a palavra falada por mulheres com o ofício de
rezar, benzer e curar podem acessar outros níveis de realidade, de entendimento e atingir a
dimensão do “milagre” na vida cotidiana. Assim,
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É na condição de resistência que a benzeção deve ser vista. Não como um
resquício de formas antiquadas de curar, algo já superado pela ciência moderna.
Mas como um ato de resistência política e cultural feito como alguma coisa
própria, através de uma cultura que contesta e rejeita a linguagem da opressão, da
dominação e da exploração entre os homens. Deve ser vista como uma singela
contribuição para um novo projeto de mundo. Contribuição vinda de um grupo de
pessoas que está ao lado dos oprimidos, identificando-se com a sua luta e com os
seus sofrimentos. E mais do que isso, dando a eles uma explicação e um sentido
próprio. Contribuição vinda de um grupo de pessoas que ainda não passou pelo
processo de desumanização que acompanha o enriquecimento de bens materiais
numa sociedade hostil como é a nossa (Oliveira: 1985).

Compreender como essas mulheres tornaram-se guardiãs desses saberes mágicos, míticos,
orais, tradicionais numa sociedade caracterizada pela técnica, pela informação e pelo conhecimento
tecnológico é sem dúvida um grande desafio, assim como observar o poder da palavra que é saber, é
dom e é memória a partir do ofício das quais são guardiãs. Foi preciso reconstruir a aquisição da
palavra-saber através da memória oral, haja visto que além da fé e da confiança à elas destinadas, as
orações constituem-se a partir da palavra, conforme podemos ver em algumas orações proferidas no
ato do benzimento, variando um pouco por cada uma das benzedeiras ouvidas:
Benzer de quebrante
Todas às vezes em que for benzer alguém iniciar com as orações do Pai Nosso e
Ave Maria.
À Nossa Mãe Maria Santíssima e a Nossa Mãe Maria Virgem pelas cinco chagas
de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Deus te fez, Deus te criou, Deus te batizou, Deus te crismou e Deus te consagrou.
Deus
te
salve
cruz
bendita,
lá
no
céu
ta
escrita
(3x).
Deus
te
salve
casa
santa
lá
no
céu
foi
escrita
(3x).
Deus e a Jesus que cure seus filhos e suas filhas (nome da pessoa)
Quero que Deus dá o poder de curar o mal ruim que está em (nome da pessoa)
Ar da noite, ar do dia, ar das estrelas, ar da lua, ar do sol, ar do dia, ar do tempo, ar
das águas, ares preto, ares branco, ares amarelo. Benzo (nome da pessoa) de
quebrante, mal olhado e vento virado.
Com dois eu lhe pus, com três eu lhe tiro, quando Deus pai, Deus Filho, Deus
espírito Santo. Amém.
Nossa Senhora saiu para o mundo curando três mal, curando de feitiço, malefício,
inveja, invição e olho ruim.
Com dois eu lhe pus, com três eu lhe tiro, com Deus Pai, Deus Filho, para sempre e
Amém. Jesus.
(Nome da pessoa) Em redor de _____________________ tem três conquista: São
Pedro, São Paulo, São João Batista que defende do veneno, do feitiço, malefício,
inveja,
invição
e
olho
ruim.
Com Deus eu lhe pus, com três eu lhe tiro, com Deus Pai, Deus Filho para sempre
e Amém Jesus.(3x) (Entrevista com D. Maria Pinheiro).

Observa-se que a benção é feita sempre com três galhos de guiné, alecrim ou ramo verde, ou
mesmo o tão comum na região, galho de peão roxo (que sempre costuma ficar murcho depois do
ritual), havendo também a indicação de banhos, chás e a utilização de outros tipos de cura
dependendo do mal atribuído, como por exemplo, espinhela caída (arca caída), quando as
benzedeiras usam fitas para constatar e posteriormente executam gestos característicos para por o
tal “ossinho” no lugar. Os chás e banhos de ervas medicinais também são, muitas vezes, receitados.
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As ervas podem ser benzidas, o que torna sua eficácia ainda maior. Um emplasto com sumo folhas
com sal é tiro e queda para destroncado; também pode-se tomar o sumo da erva que age como
antiinflamatório. O chá de rosa branca é ótimo para o útero e doenças relacionadas a essa parte do
corpo da mulher. O chá de erva-doce é recomendado para espinhela caída e age, também, como
calmante.
A origem de muitas rezas pode ser puramente religiosa, ou fruto de um hibridismo de
religiões, ou mesmo de um misto entre conhecimento popular com práticas religiosas. Em geral, as
rezadeiras se dizem católicas, mas muitas recebem influência de crenças espíritas, como as das
religiões afro-brasileiras e dos rituais indígenas, especificamente constatado na benzedeira que é
mestra na Jurema.
A cultura das rezadeiras, como é conhecida no Brasil, não se trata apenas de uma tradição
nacional, claro. A reza, a oração, o ato de impor as mãos (providas ou não de objetos sagrados como
crucifixos, livros sagrados, ervas, entre uma imensa variedade de coisas) é comum em muitas
culturas ocidentais e orientais. Hajam vista alguns rituais budistas, hindus; e mesmo entre
evangélicos a cultura das orações por meio da imposição das mãos não deixou de existir. Embora a
maioria deles - ex-católicos - reprovem a prática das rezas.
As orações, proferidas por elas de maneira rápida e entoada, juntamente com a fé que
abraçam, são as principais ferramentas para cuidar e curar. Ainda hoje recebem bastante crianças, às
quais dedicam os seguintes cuidados:
“eu faço uma cruz com os pés da criança, rezando três vezes o Padre-Nosso e AveMaria; virando-a de bruços, tomava-lhe os pés bem juntinhos, sobre os quais fazia
o nome do Padre, e oferecia a Nosso Senhor Jesus Cristo. Ou então rezava assim: –
Deus qui te feis,/ Deus qui ti criou,/ Nossa Senhora é qui tira /esse mal qui ti
introu.// E rezava um Padre-Nosso e uma Ave-Maria à Nossa Senhora da
Aparecida (Entrevista à Dona Clinaura)".

Geralmente a benzedeira aprende as orações, os gestos, os remédios, com algum parente
próximo. Nem sempre gostam de passar a outros as palavras que rezam, pois nestas residem o saber
que adquiriram, ou por ensinamento de alguém que as iniciou, ou por suas próprias orações
alcançaram esta graça. Todas ressaltam sempre a partilha da cura por ser este um dom recebido e
que por isso, deve ser repassado. Por isso, não chegam a cobrar pela cura, muito embora presentes e
agrados são sempre bem vindos como uma representação da gratidão pela cura alcançada, e
segundo elas, chegam nos momentos por vezes em que mais precisam, como expressão divina por
doarem-se aos que as procuram. Nunca saímos da casa delas sem uma conversa, um cafezinho. Por
mais humilde que sejam, recebem à todos que chegam e reside neste acolhimento o motivo de
estarem sempre com a casa cheia e terem ao longo dos anos, adquirido respeito que muitas vezes,
ultrapassam os limites de suas comunidades.

CONCLUSÕES
Afirmamos assim, conforme a antropóloga Elda Rizzo, que as benzedeiras executam os
saberes da cultura popular já não acessíveis a qualquer um, posto que cada vez mais distanciamonos dos saberes tradicionais. Assim, podemos defini-las como “Cientista popular e médica popular
que possui uma maneira muito peculiar de curar: combina os poderes místicos da religião e os
truques da magia aos conhecimentos da medicina popular.” (OLIVEIRA: 1985). São, nas palavras
de Clarisse Éstes, as grandes mães,
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“ grandmère, a maior das mulheres, (...), que mantém unidas as grandes e
totalmente úteis capacidades aparentemente ilógicas da psique profunda. (...) ser
sábia e ao mesmo tempo estar sempre à procura de novos conhecimentos; ser cheia
de espontaneidade e confiável; ser loucamente criativa e obstinada; ser ousada e
precavida; abrigar o tradicional e ser verdadeiramente original”. (pág. 9-10).

Há duas variações da imagem da anciã: a rainha e a sacerdotisa. Em algumas culturas estes
papéis combinavam-se de modo que as rainhas conduziam o seu poder tanto na religião como na
política. Em ambas situações, há uma ligação com o serviço à comunidade, tanto por sua ligação
direta com o divino bem como por seu papel de poderosa chefe de estado. A anciã não busca o
poder para si mesma, mas pelo que pode fazer pelo seu povo, sua comunidade.
No entanto, nem mesmo elas sabem explicar o porquê desse conhecimento misterioso. Dona
Clinaura, é conhecida, querida por todos e procurada nos momentos de aflição, principalmente pelas
mães, que chegam com as crianças caídas no colo, sem que nem mesmo os remédios ajudem a
melhorar. Não sabe ler nem escrever e conta que aprendeu a rezar com a sua mãe, quando era
adolescente e quebrava pedra para sobreviver. Ela diz que, até hoje, não teve uma criança que não
tenha saído boa de sua casa, e continua explicando como aprendeu esse ofício: "Eu aprendi os
dizeres com a minha mãe, que fazia isso e rezava com fé e aí a pessoa ficava curada", explica Dona
Clinaura, ressaltando que além dos moradores do bairro, recorrem a ela pessoas de todas as classes
sociais.
Nesse sentido, a partilha desse dom se estende para além da comunidade, quando afirma que
"Se vier aqui eu atendo. Dia desses, um homem de fora, de São Paulo chegou de visita à família.
Sem mais nem menos, ele caiu desfalecido e foi preciso três pessoas pra carregar. Ele esteve aqui,
eu rezei e ele, que nem acreditava em quebranto, ficou bom", explica ela, levantando as folhas de
pião, que ficam murchinhas depois da reza. Clinaura diz ainda estar sempre pronta a atender
qualquer pessoa lhe pedindo uma reza. Para os mais velhos, há bênção para pessoas, animais, rezas
pela paz nas famílias, para tirar cobras de uma fazenda, para haver boa viagem. Reza em doentes,
mesmo quando estão distantes e a benzedeira também costuma ensinar remédios da medicina
caseira.
As perturbações/enfermidades/problemas que exigem o trabalho destas mulheres não
constam do rol da Medicina científica. As benzedeiras alegam que existem “doenças de médicos” e
“doenças de benzedeiras”. Essas doenças das quais se ocupam são mais do que conjuntos de
sintomas e de sinais físicos. Elas se caracterizam por possuírem uma série de significados
simbólicos – psicológicos, sociais e morais – para os membros de grupos sociais específicos. As
doenças curadas pelas benzedeiras se configuram como perturbações que atingem não apenas o
corpo, a esfera física, mas estão relacionadas a questões sociais, psicológicas e/ou espirituais que
afetam a vida cotidiana como um todo (SANTOS: 2007). Segundo Dona Maria, assim que a pessoa
chega em busca de sua ajuda, ela percebe logo qual é o problema. Tem o dom de ver o que aflige
quem a procura e na medida do possível, tenta ajudar. Filha de pescador, desde seus treze anos
descobriu seus dons e aprendeu a trabalhá-los na espiritualidade, sempre ajudando quem precisasse.
Em todos esses anos foi percebendo a mudança de valores da sociedade, não deixando porém de
emitir sua opinião. Muito falante e sempre disponível, quando perguntamos porquê as pessoas hoje
em dia sofrem tanto de problemas como depressão e stress ela é taxativa: “ Essas pessoas estão
assim porque não sofreram de verdade na vida. Se a vida fosse hoje como era difícil no meu tempo,
esse povo no instante ficava forte pra vida”.
Elas explicam seus serviços em termos culturais mais amplos, mais familiares, envolvendo
os aspectos social, psicológico e espiritual da vida de seus pacientes - enquanto os médicos
concentram-se principalmente na doença física e nos patógenos ou nos comportamentos que
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supostamente causam as doenças (AMORIM: 2000). A palavra, é portanto, o meio através do qual
realizam o dom, transformando-o em cura e transmitindo aos seus ouvintes.
Ao discutir os efeitos de práticas mágicas em diversas culturas, Claude Lévi-Strauss
debruça-se sobre a eficácia destas práticas. Aponta, entretanto, que a eficácia da magia implica em
aspectos interdependentes e complementares: a crença do feiticeiro na eficácia de suas técnicas; a
crença do enfermo (ou vítima) no poder do feiticeiro e a confiança e as exigências do grupo social.
No caso da benzedeira, esta aprende o ofício e acredita nos benzimentos como meio de cura
(ASSUNÇÃO: 2006). Seus cuidados transmitidos em palavras envolvem e requerem atenção e
toque, além de remédios e banhos à base de plantas. O enfermo que a procura acredita que ela tem o
“dom” de curar, pois o recebeu de Deus. A opinião coletiva reforça a crença no poder de cura das
benzedeiras, pois a prática da benzeção faz parte das tradições culturais do grupo e tem eficácia
simbólica para seus membros, pois como lembra Halbwachs (1990), fazem parte da memória
coletiva destes indivíduos porque estão em suas consciências coletivas.
Este trabalho diferencia-se dos demais trabalhos existentes justamente por partir da palavra
destas guardiãs como ofício, guardada na memória. Nas poucas pesquisas existentes sobre essas
práticas, quase sempre reforçam-se os depoimentos dos adeptos (que mesmo compartilhando da
visão dessas mulheres sobre essas enfermidades/perturbações e práticas de cura, não são em si os
detentores desse saber) ou mesmo a oposição a tais práticas (GOFFMAN: 1975). Mesmo quando
admitidas como donas do oficio, suas falas são sempre transmitidas a partir da interpretação do
pesquisador e servem muito mais para corroborar hipóteses e argumentos do que ouvi-las como
detentoras desse saber. Daí a necessidade de fazermos, no dizer de Geertz (2002), uma pergunta
básica: “de quem é a vida afinal?”, atentando para o fato de estarmos ali e não sermos o detentor
deste saber, por mais familiar que nos seja.
São as detentoras das “ contradições divinas, (...) arquétipo misterioso e irresistível da mulher sábia,
do qual a avó é uma representação simbólica”. (ESTÉS:1994, pág. 10). Por isso concluímos que
podemos chamá-las de mulheres sábias, pois por seus dons e suas trajetórias construíram “Os
fundamentos do que é ‘grande’, em oposição ao que é ‘apenas comum’, conquistados no início da
vida, no meio ou mais tarde muitas vezes mediante enormes fracassos, elevações do espírito,
decisões equivocadas e recomeços impetuosos.” (IDEM, pág. 11).
Enquanto prática aparentemente em desuso, a memória é o lócus privilegiado desse saber
transmitido. Em alguns trabalhos, estas sequer são identificadas por seus nomes próprios,
denunciando o preconceito inerente a algumas áreas de conhecimento sobre essas práticas. Nesse
sentido, trabalhar a memória destas mulheres atribui o caráter de minimizarmos as interpretações de
observadores de um dom que por si só é a palavra proferida, que cura e acalenta. Buscamos a
resiliência presente nas palavras destas mulheres, em que, como lembra Boris Cyrulnik (2009), “no
fim da frase, já não somos como éramos antes”. Assim, concordamos com Estés quando
poeticamente nos lembra que “ as grandes árvores eram as verdadeiras guardiãs espirituais do
povoado (...) as velhas árvores, como os anciãos da aldeia, nunca eram cortados nem deixados à
míngua.” (IBIDEM, pág. 34)
A partir deste ponto, nossa pesquisa aponta para um universo a ser explorado em pesquisas
futuras, que referem-se a gama de interpretações do arquétipo feminino abordado em diversas
culturas e autores. Por enquanto, nos detemos a ressaltar a constatação de que “Dentro da psique de
muitas mulheres existe algo que entende intuitivamente que o conceito de ‘curar está incluído na
palavra saúde. Quando ferida, ela se torna ‘cheia de cura’” (ESTÉS:1994, pág.40).
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HISTÓRIA LOCAL E MEMÓRIA SOCIAL EM ASSÚ: IDENTIFICAÇÃO E
CATALOGAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO FÓRUM JOÃO CELSO FILHO.
Cleiane Simone de Araújo1, Diego de Sousa Silva2, Josiane Maria de Castro Ribeiro3

RESUMO: O objetivo da pesquisa aqui apresentada consistiu em ler, identificar e catalogar os
documentos atualmente guardados numa sala de depósito do Fórum João Celso Filho, na cidade
Assú, Rio Grande do Norte. O nosso trabalho deu continuidade à atividade de outras duas bolsistas,
afastadas do projeto em virtude da conclusão de seus cursos de graduação. Desta forma, quando
iniciamos a pesquisa, já havia um acúmulo de mil novecentos e trinta e três processos identificados,
catalogados e organizados em suas devidas caixas e estantes. Prosseguimos a atividade, cuja
metodologia consiste na tarefa de leitura, na íntegra, de cada processo existente no arquivo, sua
datação, identificação e anotação de observações referentes a cada documento. A nossa pesquisa
resultou num total de cento e sessenta e nove processos identificados, catalogados e arquivados.
Aos poucos, o arquivo do Fórum vai sendo organizado, o que torna possível a utilização dos
documentos, a despeito da falta de climatização e outros recursos. Este projeto é fundamental para a
construção deste espaço de pesquisa e para a disponibilização de documentos voltados para a
construção da História Local do Vale do Assú.
PALAVRAS-CHAVE: Fontes Históricas, História Local, Memória Social.
INTRODUÇÃO
Esta pesquisa parte de um entendimento basilar: os documentos são a matéria
fundamental para o trabalho do historiador. Sem os documentos que, através do interesse do
pesquisador, são alçados à condição de fontes históricas, não é possível a realização da pesquisa e o
próprio ensino de história fica severamente prejudicado.
Fonte histórica, documento, registro, vestígio são todos termos correlatos para
definir tudo aquilo produzido pela humanidade no tempo e no espaço; a herança
material e imaterial deixada pelos antepassados que serve de base para a construção
do conhecimento histórico. (...) A preocupação com o documento é uma das
primeiras e principais questões postas ao historiador, e trabalhá-lo em sala de aula
ajuda a formar novas gerações capacitadas a pensar, refletir e construir novas
fontes para a interpretação das sociedades. Cabe a professores e professoras
conhecerem a diversidade de fontes históricas, e suas linguagens, e traduzi-las em
recursos para o trabalho com os alunos. Trabalhar diretamente com o documento
permite que o estudante possa se sentir mais próximo do passado, e, se bem
orientado, criar suas próprias interpretações acerca do fato ou do contexto
estudados. (SILVA e SILVA, 2006)

Sabendo da importância dos documentos para o trabalho do historiador e, ainda, cientes
da grave escassez de fontes para a produção de pesquisas locais, o que implica no trabalho em sala
de aula, iniciou-se em 2010, através do projeto de pesquisa PIBIC/UERN, intitulado “Arquivos e
Fontes para a História de Assú”, o trabalho de organização da documentação depositada numa
1

Discente do curso de História da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, Campus Avançado Prefeito Walter Sá Leitão - Assú,
UERN, e-mail: cleiane.ane@hotmail.com
2

Discente do curso de História da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, Campus Avançado Prefeito Walter Sá Leitão - Assú,
UERN, e-mail: diegoforli-we@hotmail.com
3

Docente do curso de História, Campus Avançado Prefeito Walter Sá Leitão - Assú, UERN, e-mail: jodaribeira@gmail.com
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pequena sala nos fundos do Fórum João Celso Filho. Este “arquivo” contém cerca de quatro mil
documentos, distribuindo-se entre listas de votantes, inventários, partilhas de bens e processos
crimes, datados desde fins do século XVIII até o século XX. O nosso trabalho se insere no segundo
ano desta pesquisa, e, muito embora, muito tenha sido feito, ainda resta ainda mais por fazer.
O acervo que está sendo organizado possibilita aos pesquisadores o desvelamento e
interpretação de valores, costumes, normas, necessidades e hábitos da gente de Assú, bem como
pode apresentar aspectos fundamentais da vida material das pessoas daqui. Vale ressaltar a
recorrente queixa dos professores de história das redes municipal e estadual da cidade, no que se
refere à ausência de material para o ensino da história local. Assim, os programas escolares têm de
permanecer excessivamente ligados aos livros didáticos, cujos conteúdos não contemplam o
contexto e os processos aqui ocorridos. Para melhor elucidar a importância da documentação
organizada através do nosso projeto, citamos Becellar, num trecho cuja dimensão mais alongada se
justifica pela importância do esclarecimento.
Traçando um panorama das fontes judiciárias, é fora de dúvida que inventários e
testamentos são as mais conhecidas e exploradas pelos pesquisadores. Os
testamentos, preciosos registros das últimas vontades de um indivíduo, permitem
que se penetre no mundo das crenças e das visões de mundo do homem do passado.
(...) O testamento também permite que se avalie o interesse do indivíduo em
exercer a caridade cristã, graças às suas últimas vontades no tocante à destinação
do terço de sues bens. Poderiam ser previstos auxílios a filhos, parentes ou
conhecidos, inclusive escravos, sob as mais variadas alegações. Quanto aos
inventários, sua análise vem possibilitando a compreensão de como o patrimônio
familiar era transmitido de uma geração para outra, por meio de dotes, terça e
legítima transmitidos aos herdeiros. (...) Os inventários permitem também que se
discuta a evolução da composição do patrimônio ao longo dos séculos,
diferenciando os níveis de riqueza e ostentação de um grande proprietário do
século XVII para outro, digamos, do XIX. (...) Os processos crime e cíveis são
fontes igualmente abundantes e dão voz a todos os segmentos sociais, do escravo
ao senhor. São fontes preciosas para o entendimento das atividades mercantis, já
que são recorrentes os autos de cobranças judiciais de dívidas e os papéis de
contabilidade de negócios de grande e pequeno porte. A convocação de
testemunhas, sobretudo nos casos de crime de morte, de agressões físicas e de
devassas, permite recuperar as relações de vizinhança, as redes de sociabilidade e
de solidariedade, as rixas, enfim, os pequenos atos cotidianos das populações do
passado.(BACELLAR, 2005)

A passagem acima citada nos permite destacar todas as possibilidades de investigação
histórica mediadas pelo trabalho com o corpus documental que estamos organizando. Trata-se, de
fato, da transfiguração de um conjunto de papéis empoeirados, muitos em estado de decomposição,
em um arquivo com possibilidades reais de utilização para o trabalho científico. Cabe ainda deixar
claro que o objetivo da pesquisa é prosseguir nesta tarefa de construção, bem como elaborar uma
cartilha sobre o conteúdo do acervo e sobre a correta utilização e manuseio dos documentos.
MATERIAL E MÉTODOS
Seguindo o planejamento de traçado para a realização da pesquisa, demos continuidade
ao trabalho iniciado pelas bolsistas anteriores, seguindo o mesmo método já adotado. Da pequena
sala onde estão depositados os arquivos, selecionamos um estante. Desta, vamos trabalhando caixa
por caixa, seguindo a ordem das prateleiras, até esgotar a totalidade de caixas existentes em cada
estante. Após a leitura de cada documento, preenchemos uma ficha que contém os dados abaixo
relacionados.
 Sala onde o documento está arquivado;
 Número da estante;
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 Número da prateleira;
 Número da caixa por Vara, material da caixa (papel ou plástico), número da caixa
após catalogação;
 Data de catalogação;
 Identificação do documento (Vara de procedência, número do processo, período/ano,
conteúdo, local);
 Tipo de material (manuscrito, impresso, datilografado, outros);
 Observações adicionais.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A nossa atuação na organização dos documentos resultou num acúmulo de cento e
sessenta e nove processos devidamente identificados e catalogados. Acreditamos que este resultado
deve ser compreendido como mais uma importante etapa dos objetivos propostos por este projeto,
qual sejam: a construção de uma base documental que dinamize a pesquisa científica, o que, por sua
vez, possibilitaria a formação de profissionais de História melhor qualificados para o ensino, devido
à experiência fundamental da pesquisa.
Por fim, destacamos o trabalho permanente de divulgação e conscientização da
comunidade, e, fundamentalmente, dos professores das redes municipal e estadual de ensino, acerca
da necessidade de conservação, manuseio adequado e utilização do acervo. Desta forma, o projeto
se insere na busca constante e fundamental de pensar e construir a indissociabilidade de ensino
pesquisa e extensão. Demonstramos, a seguir, a tipologia dos documentos catalogados nesta fase do
projeto.
TABELA 01: Tipologia e quantidade de documentos identificados e catalogados. Caixas114, 115,
116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 e 131.
TIPO DE PROCESSO
QUANTIDADE
Inquérito policial
24
Apelação criminal
01
Ação penal comum
18
Ação penal / Juri
03
Execução penal
01
Arrombamentos
09
Atropelamentos
02
Homicídios
12
Fechamento de casa de prostituição
01
Furto
10
Estupro de menor
02
Estelionato
03
Sonegação fiscal
01
Mandado de busca e apreensão
08
Termo circunstanciado
02
Execução provisória
01
Tentativa de roubo
02
Agressão física
06
Porte ilegal de armas
08
Assédio sexual a menor
01
Infração (flagrante ao acusado dirigindo alcoolizado)
02
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Pedidos diversos
Queixa-crime
Desacato à autoridade
Tentativa de homicídio
Violência doméstica
Agravo de execução penal
Procedimento investigatório
Atentado contra a paz pública
Ameaça de violência e morte
Voz de prisão
Invasão domiciliar
Falso testemunho
Poluição sonora
Estupro
Tráfico de drogas
Invasão domiciliar seguida de furto
Abandono de lar
Infração ao bem público
Flagrante de drogas em presídio
Assalto
Fonte: Tabela construída pelos bolsistas.
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03
02
01
01
03
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02

CONCLUSÃO
Como já afirmamos anteriormente, este projeto tem um caminho que segue para trás e
para frente. Nossa atuação deu continuidade ao empenho de outra equipe que nos precedeu e o
material por nós organizado faz parte de um trabalho coletivo que ainda não terminou. Todavia,
como bolsistas e estudantes de História, não poderíamos terminar este artigo sem evocarmos os
mestres que nos ensinaram, e ainda ensinam, sobre a importância da relação do pesquisador com
suas fontes. Mais do que papéis velhos e empoeirados, os documentos são os caminhos que nos
permitem voltar ao passado para reinterpretá-lo, a partir das pessoas que habitam suas páginas e de
suas memórias até então silenciadas.
Mais que o singular, favorável à abstração, o plural que é o modo gramatical da
relatividade, convém uma ciência da diversidade. Por trás dos grandes vestígios
sensíveis da paisagem, [os artefatos ou as máquinas,] por trás dos escritos
aparentemente mais insípidos e as instituições aparentemente mais desligadas
daqueles que as criaram, são os homens que a história quer capturar. Quem não
conseguir isso será apenas, no máximo, um serviçal da erudição. Já o bom
historiador se parece com o ogro da lenda. Onde fareja carne humana, sabe que ali
está a sua caça. (BLOCH, 2001).

Todavia, encontrar essas pessoas e o ambiente em que elas viveram não surge,
automaticamente, da leitura dos documentos. Estes só adquirem o caráter de fontes históricas
quando respondem a uma pergunta, a um interesse de investigação colocado pelo historiador.
É comum dizer-se que os fatos falam por si. Naturalmente isto não é verdade. Os
fatos falam apenas quando o historiador os aborda: é ele quem decide quais os fatos
que vêm à cena e em que ordem ou contexto. Acho que foi um dos personagens de
Pirandello quem disse que um fato é como um saco – não ficará de pé até que se
ponha algo dentro. (CARR, 1982).

Sendo assim, o nosso projeto organiza meios de responder a possíveis perguntas ainda
não formuladas. Mas, para que tais perguntas sejam construídas, nas salas de aula da Universidade

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

500

ou nas salas de aulas das escolas da cidade, é necessário que existam possibilidades de respostas, é
preciso que exista um caminho. É isso que estamos tentando oportunizar.
Devemos, ainda, dizer que, apesar do empenho dos funcionários do Fórum,
responsáveis pelo arquivo, que procuram organizá-lo da melhor maneira possível, as dificuldades
para a realização do trabalho permanecem grandes. Não dispomos de uma sala adequada, e,
atualmente, o local onde realizamos a pesquisa não conta, sequer, com iluminação adequada. Além
disso, também não contamos com recursos para o material de apoio, como avental, luvas, máscaras,
lupas, canetas, papel, cópias etc. Estes itens estão, até o momento, sendo custeados com recursos da
coordenadora do projeto. O cenário torna-se mais preocupante, pois tivemos a notícia triste de que a
única bolsa que dispúnhamos para manter o projeto foi cortada, apesar do cumprimento diligente de
todo o planejamento que nos foi proposto.
Então, terminamos este artigo com uma sensação de que, com todas as dificuldades,
estamos exercendo um papel importante para nossa formação, é claro, mas, também para a de
muitos outros. Não poderia deixar de ser, posto que esta é a finalidade da pesquisa acadêmica.
Todavia, terminamos, também com um sentimento de pesar, pois a experiência no projeto nos
convenceu da importância do que está sendo feito. Bem, quanto ao futuro do projeto, ainda não
sabemos... A História dirá?
AGRADECIMENTOS
Ao Departamento de História do Campus Avançado Walter Sá Leitão /Assú, pelo apoio
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INVESTIGANDO A ESCOLA PÚBLICA SOB A PERSPECTIVA DA FAMÍLIA: ÊNFASE
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Sara Larissa de Braga Lima1, Arilene Maria Soares de Medeiros2

RESUMO: Esta pesquisa objetiva investigar a escola pública sob a perspectiva dos pais dos alunos.
Sabe-se que a participação da família na educação dos filhos é uma condição necessária ao
desenvolvimento da criança e à implementação da gestão democrática (LDB 9.394/96). O campo de
pesquisa foi determinado pela experiência no I Estágio Supervisionado na Educação infantil, cujo
lócus foi a Unidade de Educação Infantil Saberes, com a realização de entrevista estruturada com
quatro mães ou responsáveis pelas crianças. A escola e família são instituições responsáveis pela
educação das crianças e jovens. Elas precisam ser aliadas, para que o ensino-aprendizagem aconteça
efetivamente. A escola não pode desconsiderar os conhecimentos prévios das crianças e jovens,
nem a família pode passar uma borracha no que a escola trabalha. Se assim fosse, ao invés de uma
ajuda recíproca, ter-se-ia uma influencia negativa de uma sob a outra. A escola necessita se
aproximar mais da família, no sentido de favorecer a participação nas decisões e não apenas
convocá-la para fazer reclamações ou queixas. A família reconhece o valor da escola, mas também
a escola deve reconhecer a relevância da família no aprendizado e no desenvolvimento das crianças.
Enfim, a escola e família devem caminhar juntas para assegurarem suas funções (específicas) na
educação das crianças e dos jovens, vislumbrando sempre uma educação de qualidade.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Infantil. Escola Pública. Família.
INTRODUÇÃO
A família transmite conhecimentos a seus filhos antes mesmo de serem inseridos no
espaço escolar. As crianças ampliam seus conhecimentos diariamente e a escola deve ter
consciência desse fato para poder fazer com que a família se torne sua aliada no processo de ensino
e aprendizagem. Para a realização dessa pesquisa no segmento bibliográfico, foram estudados os
autores: Freitas (2009) que discute a escola e família, definindo seus papéis na sociedade; Nogueira
(2006) fala das interações entre família e escola, suas mudanças na sociedade; Carvalho (2004,
2000) analisa a escola como extensão da família e vice-versa, bem como a questão do gênero; Paro
(2000) discute a contribuição dos pais para a qualidade de ensino e Caetano (2004) tem a intenção
de conscientizar a escola na perspectiva da construção de uma parceria família e escola. Os autores
indicam e demonstram que a participação da família na educação da criança é uma condição
indispensável para a realização de um trabalho pedagógico de qualidade, por isso essa participação
não deve se restringir apenas as reuniões que esporadicamente a escola promove.
O principal objetivo da pesquisa consiste em investigar a escola a partir da perspectiva
dos pais dos alunos, tentando perceber como avaliam Unidade de Educação Infantil que os/as
filhos/as frequentam, bem como participam da educação das crianças.
MATERIAL E MÉTODOS
Esta pesquisa consiste numa investigação de natureza qualitativa, envolvendo dois
1
2
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aspectos: 1) a pesquisa bibliográfica a partir de livros e artigos, procurando compreender e analisar
a relação entre escola e família para a aprendizagem da criança; 2) a pesquisa empírica, tomando
como referência os pais de alunos que frequentam à Unidade de Educação Infantil Saberes3. A
escolha em realizar a pesquisa nesta UEI se deve ao fato de ter realizado o I Estágio
Supervisionado, alunos não realizavam as atividades de casa, então foi escolhido os pais de duas
crianças que executavam essa atividade atuando numa sala de crianças com a faixa etária de 4 anos,
no qual foi observado que alguns dos e dois que não a realizavam.
Para a coleta de dados, foi realizada uma entrevista estruturada com a participação de
quatro mães e/ou responsáveis pelas crianças. Na entrevista, procurou-se apreender: a) a satisfação
das mães quanto à UEI que o/a filho/a frequenta; b) o desenvolvimento da criança após o ingresso
na UEI; c) quem ajuda a criança nas tarefas que leva para casa; d) a participação da família nas
reuniões na UEI; e) principais temas abordados nas reuniões; f) a participação da família na
aprendizagem da criança; g) a aprendizagem escolar da criança e sua sintonia com o que a família
espera; h) contribuição da parceria escola e família para o desenvolvimento da criança; i) melhorias
que faria na UEI que seu/sua filho/a frequenta.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A pesquisa teve dois momentos distintos, porém diretamente articulados entre si: o da
pesquisa bibliográfica, cujo objetivo era o de apropriação de referenciais que pudessem contribuir
com nossa compreensão acerca da relação entre escola e família; o da pesquisa empírica, com a
realização de uma entrevista estruturada com quatro mães e/ou responsáveis pelas crianças que
frequentam a UEI Saberes.
a) O que diz a literatura sobre a participação dos pais na educação dos/as filhos/as
A família é parte essencial da educação e formação dos indivíduos, pois, a instituição
familiar é o primeiro contato que a criança tem na sociedade, adquirindo com ela valores, costumes,
por isso é evidente que a escola não pode negar a presença da família no espaço escolar e
desconsiderar os conhecimentos que ela pode passar para os alunos. A família, desde nascimento da
criança e durante a vida, é uma das responsáveis pela sua educação, é nela que a criança se
espelhará, agindo, observando seus familiares, falando como eles falam, adquirindo os costumes, os
valores, modos de vestir, preferências de comida. A família transmite esses conhecimentos para as
crianças que servirão de base para toda sua vida.
Com as mães inseridas no mercado de trabalho, desde cedo, as crianças passaram a
frequentar a escola e se percebe que os alunos mais interessados são aqueles que os pais estão
sempre ajudando nas tarefas escolares, incentivando sua aprendizagem. Paro (2000, p. 15) afirma:
Uma nova postura positiva com relação ao aprender e ao estudar não acontece de uma hora
para outra nem de uma vez por todas, é um valor cultural que precisa ser permanentemente
cultivado. Começa a formar-se desde os primeiros anos de vida, precisa de ambiente
favorável para desenvolver-se e carece de estímulos permanentes durante a infância e a
adolescência.

Essa postura positiva começa a formar-se com a participação da família na educação
dos filhos, uma vez que as crianças aprendem os hábitos, as crenças dos pais. Se os pais têm o
hábito de ler, por exemplo, os filhos tendo-os como modelo se interessarão mais pela leitura do que
aqueles que não tiveram essa experiência.
Quer de uma forma ou outra, há preocupação da família com o sucesso ou fracasso dos
filhos na vida escolar e profissional, as crianças a partir de 3 a 4 anos ingressam na escola e a
3
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família seleciona o melhor ambiente para a aprendizagem delas, visando o êxito deles em decisões
futuras. Nogueira (2006, p. 160) explicita:
Esse novo modelo de família alarga de forma intensa a responsabilidade parental em
relação aos filhos. Estes últimos funcionam como um espelho em que os pais vêem
refletidos os acertos e erros de suas concepções e práticas educativas – os quais costumam
se fazer acompanhar de sentimentos de orgulho ou ao contrário de culpa.

A participação da família nos estudos de seus filhos, na realização das tarefas de casa,
em pesquisas escolares, é de notável importância, pois as crianças com o apoio dos pais se sentirão
motivadas a aprender, significando seu aprendizado e esse pode ser um dos fatores para a
diminuição das taxas de repetência e evasão escolar. Nogueira (ibid) traz, em seu artigo, várias
pesquisas relatando a influência positiva do envolvimento parental na escolaridade dos filhos. Em
determinadas situações, os pais não têm tanta disponibilidade de tempo para as crianças e não as
ajudam em suas atividades escolares, não participando de seus processos de ensino-aprendizagem,
então os filhos vão tendo dificuldades nas disciplinas trabalhadas pela professora devido a ausência
do apoio dos pais nos estudos.
Educar é um bem mais amplo que ensinar e transmitir informações, por isso os pais
devem estar presentes nos assuntos escolares e junto da escola participando da educação de seus
filhos. Segundo Freitas (2009, p.30 ), “a família moderna nem sempre segue o modelo religioso
tendo como referência a sagrada família”. A estrutura familiar vem sofrendo alterações. Têm
famílias que tem apenas avós e netos, tios e sobrinhos, pai e filhos e mãe com filhos. A escola
precisa conhecer a realidade de cada família para melhor compreender seu aluno, conhecendo sua
história de vida, valorizando os conhecimentos que a criança adquiriu junto com a família,
buscando relacionar esses ensinamentos os conteúdos trabalhados em sala. Nogueira (2006, p.161)
complementa afirmando que “a instituição escolar hodierna deve conceber seu trabalho educativo
em conexão com as vivências trazidas de casa pelo educando”. Nessa mesma perspectiva, Paro
(2000, p. 25) provoca:
O fato da escola ter funções específicas não a isenta de levar em conta a continuidade da
educação familiar e a escolar, por outro lado, é possível imaginar um tipo de relação entre
pais e escola que esteja fundada na exploração dos primeiros pela segunda. É possível
imaginar um tipo de relação que não consista simplesmente de ajuda gratuita dos pais à
escola.

Tais provocações nos ajudam a compreender que a relação entre escola e família –
entendida como os pais e/ou responsáveis pelas crianças e jovens – é fundamental não no sentido de
uma sobrepor-se ou impor-se à outra, mas de ajuda mútua entre elas para assegurar a qualidade da
educação.
A criança, ao ingressar na instituição escolar, não pode ser considerada uma tabula
rasa, desprovida de crenças, valores e experiências. Aliás, por menor que seja ela, já adquiriu
experiências com a família. A escola deve reconhecer isso, porque não é a dona de saber e nem o
único meio pelo o qual os indivíduos podem aprender. A família transmite ensinamentos à criança.
Ela também é responsável pela educação. O apoio dos pais facilitará a aprendizagem dos filhos e
eles se considerarão importantes perante a família a cada novo conhecimento aprendido
A escola e família são instituições responsáveis pela educação das crianças e jovens. É
óbvio que há outras instituições que contribuem com a educação dos indivíduos, mas,
inegavelmente, essas duas são as mais evidenciadas socialmente. A escola tem a função de trabalhar
com as crianças conhecimentos de aspectos cognitivos, psicomotor, afetivo, social e a família tende
a reforçar ou não esse ensino.
A escola não pode desconsiderar os conhecimentos prévios das crianças e jovens, nem a
família pode passar uma borracha no que a escola trabalha. Se assim fosse, ao invés de uma ajuda
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recíproca, ter-se-ia uma influencia negativa de uma sob a outra. A parceria escola e família é muito
importante para a vida escolar das crianças e jovens, pois eles precisam sentir-se apoiados em seu
processo educativo.
Da mesma forma que Canário (2006), Freitas (2009, p.18 ) fala que: “A escola não
considera os conhecimentos que o aluno adquiriu tanto na família como na sociedade se
restringindo apenas aos conteúdos escolarizados”, residindo o velho problema: o que a escola
ensina torna-se distante da vida cotidiana dos indivíduos. Sempre cabe questionar: por que a escola
se distancia da vida das pessoas ou por que a vida cotidiana não encontra espaço dentro da escola?
De modo geral, percebe-se que os alunos aprendem as disciplinas propostas pela escola, nas várias
áreas do conhecimento, mas a relação entre os conhecimentos escolares e a realidade em que estão
inseridos não está estabelecida, cabendo a escola trabalhar essa relação.
Quando se trata da participação dos pais na educação de seus filhos, a escola acaba
restringindo-a a reuniões, normalmente, carregadas de queixas e reclamações, excluindo a
possibilidade de os pais participarem das discussões pedagógicas. A participação dos pais na
educação dos/as filhos/as é esperada pelo dever de casa criado por políticas educacionais, como diz
Carvalho (2003, p 94) “é uma prática cultural que há muito integra as relações família–escola e a
divisão de trabalho educacional entre estas instituições”. A parcela de responsabilidade da família
na educação de seus filhos consiste em ajudá-los a resolver as tarefas propostas pela escola e na
participação das decisões escolares. Nas reuniões de pais e mestres, de acordo com a literatura
pesquisa, os docentes relatam fatos de indisciplinas dos discentes, conversas durante a aula,
desinteresse nas aulas propostas, problemas que afetam o ensino ministrado pelo professor e isso
desestimula a família de se envolver, de opinar, já que a escola é quem está certa e o filho é o errado
por estar agindo de tal forma. Sobre essa questão, Caetano (2004, p-8) fala:
No entanto não basta legitimar a situação com queixas e lamentações. Verdadeiramente, as
famílias não se encontram preparadas sequer para enfrentar, quanto mais para solucionar os
problemas que os educadores de seus filhos lhes entregam e ou transferem nas reuniões de
pais, e outros poucos momentos em que se encontram os protagonistas desta relação.

Para conseguir soluções para essas questões que tanto prejudica o desencadear da
educação oferecida pela escola, docentes e família devem caminhar juntos. A instituição
educacional deve reconhecer a família como parte integrante nesse processo de ensino, contando
com a participação dos pais, buscando sempre compreender que a relação entre escola e família
deve ser vista positivamente. Segundo Paro (2000, p.16):
A escola que toma como objeto de preocupação levar o aluno a querer aprender precisa ter
presente a continuidade entre a educação familiar e a escolar, buscando formas de conseguir
a adesão da família para sua tarefa de desenvolver nos educandos atitudes positivas e
duradoras com relação ao aprender e ao estudar.

A escola precisa reconhecer que não dá conta de “educar” sozinha. Nesse sentido, deve
estabelecer relações entre o que o aluno precisa aprender no ambiente escolar com o que ele já
aprendeu nas suas convivências com a família e membros de sua comunidade, pois os ensinamentos
devem manter-se interligados para que o discente estabeleça significados do que aprendeu e se sinta
motivado a descobrir, conhecer o que lhe desperta interesse.
Diante do exposto, a parceria família e escola torna-se indispensável para o
desenvolvimento do aluno, pois juntas poderão trabalhar para proporcionar avanços nos aspectos
cognitivos, afetivos, sociais e psicomotor das crianças, buscando juntas alterar qualitativamente a
realidade educacional, superando a defasagem quanto ao conhecimento escolar, à repetência e, ao
mesmo tempo, proporcionando um ensino de qualidade, prazeroso e motivador para as crianças e
jovens.
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b) O que dizem as mães e/ou responsáveis pelas crianças que frequentam a UEI Saberes
A pesquisa foi realizada na Unidade de Educação Infantil Saberes, com a realização de
uma entrevista estruturada com as mães e/ou responsáveis pelas crianças. Foram escolhidas
intencionalmente quatro (04) mães e/ou responsáveis, sendo duas mães de crianças que faziam suas
tarefas de casa e duas que não as realizavam.
As mães, em muitas situações, não têm oportunidade de opinar acerca da escola em que
seu filho estuda por não possuir esse direito, embora se defenda a gestão democrática do ensino
público (LDB 9.394/96). Essa pesquisa garantiu que cada mãe ou responsável expressasse seus
sentimentos, crenças do que acha da instituição em que seu filho estuda.
Na primeira pergunta, procuramos saber se os pais estão satisfeitos com a escola /UEI
que o/a filho/a frequenta. Das quatro participantes de nossa pesquisa, obtivemos o seguinte
resultado: 100% disseram que sim, revelando as seguintes justificativas:
Porque é uma boa escola (Mãe Joana e Vó Barbara)
Porque meu filho está aprendendo a ler (Mãe Luíza)
Porque meu filho gosta de estudar aqui (Mãe Marisa)

Os relatos colhidos durante a pesquisa condizem com a real situação, as crianças já
estão no processo de alfabetização e começam a ler palavras e frases curtas, as mães ainda têm a
concepção de que se a escola está ensinando a criança a ler, a escrever e a contar é porque é uma
instituição educacional boa, mas a tarefa da escola não se restringe apenas a essa função, a escola
deve ensinar a criança a ser um cidadão crítico e reflexivo diante das situações que ocorre na
sociedade em que vive. Segundo Russo (2007, p.91):
A qualidade do produto da educação é, como vimos anteriormente, indissociável da
qualidade do processo de sua produção, isto é a formação de sujeitos portadores da herança
cultural (históricos) da humanidade, com visão crítica e inserção produtiva na sociedade,
somente pode se dar em uma escola onde o projeto político pedagógico resulte da
construção coletiva, com a participação democrática de todos os interessados.

Russo fala que a escola deve traçar seus objetivos, suas metas de trabalho com todos
que compõem o corpo escolar, pais, alunos. Com a participação da família e comunidade, a escola
consegue minimizar seu perfil tecnicista e educará cidadãos para o convívio em sociedade.
Na segunda pergunta, procuramos saber se mães percebem se o/a filho/a se desenvolveu
ao ingressar na escola. Vejamos os motivos que levaram as mães a responderem positivamente:
Porque já conhece as letras do próprio nome (Mãe Joana)
Porque identifica números, letras e passou a interagir melhor com as pessoas (Mãe Luíza e
Vó Barbara)
Porque se relaciona melhor com as pessoas com quem convive depois que ingressou na
escola (Mãe Marisa).

As crianças estão na fase de alfabetização. O que as mães relataram são aspectos
específicos dessa fase de contato com a leitura e a escrita. O Estágio Supervisionado I aconteceu no
início do ano letivo, na primeira semana de aula. Constatou-se que as crianças são tímidas, mas ao
irem tendo contato com os colegas de sala e a professora, elas passam a sentir-se mais seguras,
conversando, brincando e realizando as atividades. Ao ter essa relação com outras crianças, o
educando passa a interagir melhor com outras pessoas, tendo mais autonomia e independência.
Na terceira pergunta, pretendemos saber quem ajuda às crianças a realizarem as tarefas
de casa. Sobre essa questão, obtivemos os seguintes resultados: todas as entrevistadas informaram
que são as responsáveis pelo acompanhamento das crianças nas tarefas de casa. Quando a criança
tem o apoio da família em suas atividades, a aprendizagem torna-se significativa, confirmando isso
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Heneved apud Carvalho (2004, p.99) assevera:
A aptidão para aprender resultante do apoio eficaz dos pais e da comunidade é definida pelos
seguintes indicadores: evidência de que leituras, conversações e brincadeiras dirigidas
ocorrem no lar, pressupondo a conexão entre práticas educativas familiares e currículo
escolar: Auxiliar na instrução significa apoiar e monitorar os deveres de casa, servir como
tutor, fontes de informações e audiência em relação ao trabalho escolar dos estudantes.

De acordo com as observações feitas durante o Estágio Supervisionado I, as crianças de
duas mães citadas acima não realizavam essa atividade. Essas crianças que, por razão das mães
trabalharem e não terem tempo suficiente para auxiliá-los nas tarefas de casa, eram aqueles que
apresentavam maior dificuldade de aprendizagem.
Nas quarta e quinta perguntas que dizem respeito às reuniões de pais, procuramos saber
se mães ou responsáveis participam das reuniões. Diante dessa questão, obtivemos os seguintes
resultados: Sim (Mãe Joana e Mãe Luíza); de vez em quando (Vó Barbara e Mãe Marisa). A
participação dos pais nas reuniões escolares é de fundamental relevância, para que possam tomar
conhecimento sobre o funcionamento da escola, contribuir com as decisões na UEI, conhecer os
encaminhamentos adotados pela escola, favorecendo a gestão democrática. A instituição
educacional deve perceber os pais como aliados e não como “meros intrusos”, permitindo que eles
opinem sobre questões que dizem respeito à escola, pois a família ajudará no processo de ensino
aprendizagem das crianças.
Sobre as temáticas abordadas durante as reuniões, as mães responderam:
Comportamento das crianças (Mãe Joana)
Merenda escolar (Mãe Luíza e Vó Barbara)
Não houve nenhuma reunião ate esse momento (Mãe Marisa)

De um lado, o que se percebe nas falas das mães é que a escola precisa avançar nas
pautas das reuniões, inclusive para motivar a participação da família. Por outro, as leituras
realizadas proporcionaram o entendimento acerca da importância dos pais nas reuniões escolares,
inclusive como forma de assegurar a gestão democrática. Segundo Dessen e Polonia (2005, p.307):
Em síntese, os pais devem participar ativamente da educação de seus filhos tanto em casa
quanto na escola e devem envolver-se nas tomadas de decisão e em atividades voluntárias,
sejam esporádicas ou permanentes, dependendo de sua disponibilidade.

Observa-se que a família deve participar das tomadas de decisões da escola, opinar,
estar presente, fazer com que sua voz seja reconhecida e valorizada. Durante as reuniões, a escola e
a família devem buscar estratégias para solucionar problemas de ordem disciplinar e também do
processo ensino aprendizagem, caminhando assim rumo à gestão democrática.
Na sexta pergunta, interrogamos as mães se elas apóiam a aprendizagem dos filhos e
todos responderam que sim. Está evidente que, quando os pais participam da educação das crianças
e dos jovens, os resultados na escola são melhores.
Na sétima questão, as foram perguntadas sobre os ensinamentos que a escola oferece as
crianças são os que a família espera? As mães responderam que sim e justificaram a respostas,
falando que: A escola é a responsável pelo ensina (Mãe Joana, Luiza e Marisa); a escola ensina e o
que ela ensina é o certo (Vó Barbara). Aqui, percebe-se a valorização que as mães ou responsáveis
dão à escola. O ensino que a escola oferece não pode ser questionado porque é certo. É necessário
que a família acredite no trabalho da escola, mas isso não deve impedir possíveis questionamentos
por parte da família.
Ainda resiste a concepção que a escola é a dona do saber e o que ela ensina é o correto e
que o aluno é um ser que não possui conhecimento nenhum ao ingressar na instituição educacional
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e o que for adquirindo com o professor será a “garantia de um futuro próspero”. Mas, ao contrário
do que se pensa, a criança ao chegar à instituição escolar já traz consigo uma carga de
conhecimentos que acumulou durante a convivência com seus familiares e com a comunidade em
que vive, por isso é importante que o docente considere os conhecimentos prévios do aluno. A
escola, em muitas situações, ensina de forma estática, descontextualizada, precisando rever as
metodologias de trabalho, os conteúdos, a relação entre o que se aprende e o contexto históricocultural no qual as crianças e os jovens estão inseridos.
Na oitava pergunta, perguntamos se a parceria família e escola contribui para o
desenvolvimento da criança. As mães ou responsáveis, em sua totalidade, responderam que sim,
justificando como resposta:
Contribui para a aprendizagem (Mãe Joana)
A criança aprende com mais facilidade tendo o apoio da família (Mãe Luíza e, Mãe Marisa)
A criança tem maior interesse em estudar (Vó Barbara)

Esse fator foi possível de ser observado durante o Estágio Supervisionado I, as crianças
que realizavam as atividades de casa e que supostamente tinham o apoio da família eram as que
tinham a maior habilidade nas tarefas e desenvolvimento na aprendizagem. Dessen e Polonia (2005,
p.304) falam que: “a escola e a família emergem como duas instituições fundamentais para
desencadear os processos evolutivos das pessoas, atuando como propulsores ou inibidores do seu
crescimento físico, intelectual e social”.
Na nona pergunta, questionamos as entrevistadas acerca do que melhorariam na escola
em que seu filho estuda e todas responderam: o espaço. A escola é muito pequena, apresentando
um espaço desfavorável à aprendizagem e desenvolvimento das crianças, uma vez que as salas de
aula são muito apertadas, as crianças passam o tempo todo sentadas porque não ha como se levantar
de tão pequena que são as salas de aula. Não há pátio para atividades recreativas, no qual as
crianças possam se movimentar, correr, brincar. Reconhece-se que tudo isso é desfavorável ao
desenvolvimento psicomotor da criança.
A última pergunta tinha como finalidade fazer com que as entrevistadas atribuíssem
uma nota à escola em que seu filho frequenta. As mães ou responsáveis deram as seguintes notas:
Mães Joana, Luíza e Vó Bárbara atribuíram dez (10,0) e apenas Mãe Marisa deu nove (9,0).
Embora as notas tenham sido consideradas excelentes, há quesitos em que a UEI Saberes precisa
melhorar seu espaço físico, as reuniões precisam acontecer com mais frequência para provocar a
participação da família na escola, inclusive considerando as vozes dos pais. Enfim, a escola precisa
junto com a família buscar estratégias de ensino que instiguem a curiosidade das crianças,
assegurando uma aprendizagem prazerosa, um ensino de qualidade.
CONCLUSÃO
Com a realização desta pesquisa, fica evidente o quanto à família pode contribuir com a
educação das crianças e dos jovens. Com o apoio familiar, sentem-se motivados e encorajados na
sua vida escolar. Os dados mostraram que a escola necessita se aproximar mais da família, no
sentido de favorecer a participação nas decisões e não apenas de convocar para ouvir reclamações e
queixas. A parceria entre escola e família deve ser construída em relações positivas, uma não se
sobrepondo à outra, mas trazendo contribuições recíprocas.
A escola como detentora única do saber está sendo questionada (CANÁRIO, 2006), por
isso precisa se articular melhor com a família e outras instituições sociais. Aliás, a escola não pode
desconsiderar as experiências e os saberes acumulados fora dela. A família reconhece o valor da
escola, conforme demonstrou os resultados de nossa pesquisa, mas também a escola deve
reconhecer a relevância da família no aprendizado e no desenvolvimento das crianças. Para que isto
venha a acontecer, a escola precisa desconstruir o estigma de que a família atrapalha, sendo, muitas
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vezes, rotulada de intrusa. Por outro lado, a família deve compreender que a escola não é dona da
verdade e dos conhecimentos.
A escola e família devem caminhar juntas para assegurarem suas funções (específicas)
na educação das crianças e dos jovens, vislumbrando sempre uma educação de qualidade.
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LAÇOS DE PERTENCIMENTO ÉTNICO-RACIAL E GEOGRÁFICO DE
EDUCADORES/AS NEGROS/AS DE PORTALEGRE-RN
Ivanilza de Souza Beserra 1; Maria Euzimar Berenice Rego Silva 2

RESUMO: Este trabalho feito a partir de estudos de memoriais e narrativas faz parte da pesquisa
“Diálogo entre cotidiano familiar e escolar nas serras do Alto-Oeste Potiguar: experiências
formadoras de educadores/as do campo sobre relações de gênero e sexualidade” tem como objetivo
saber o sentimento dos alunos da zona rural quanto a sua identidade étnica e geográfica, ressaltando
se os educadores do campo estudados preocupam-se em preservar a cultura do campo e como se
relacionam com os educadores da zona urbana e perceber se existe diferença no tratamento dos
discentes das referidas zonas. Utilizamos como recursos metodológicos a análise dos memoriais de
professores que concluíram o PROFORMAÇÃO. Foram selecionados 05 memoriais, onde usamos
como critério para seleção o fato de serem professores negros e pertencerem a comunidades com
remanescente quilombola de Portalegre. Investigamos também narrativas realizadas durante os
encontros do Projeto de Extensão: “Diálogos Autobiográficos: trilhas da formação dos/as
educadores/as serranos/as”, onde utilizamos os mesmos critérios para selecionar. Assim podemos
perceber que os educadores demonstram um sentimento de indiferença, no que diz respeito a
questão étnica e geográfica e que pesar disso trabalham para preservara cultura das suas
comunidades e que apesar dos preconceitos sofridos ainda não mostram como se relacionam com os
educadores da zona urbana e como e a relação com os discentes da zona rural ainda carrega
preconceito, o que provoca uma um sentimento de rejeição, muitas vezes antecipada, ou seja, antes
mesmo de saberem como serão recebidos já imaginam um sentimento negativo, devido o
preconceito sofrido diariamente.
PALAVRAS-CHAVE: Comunidades rurais quilombolas; Memoriais; Narrativas de vida;
Preconceito; Pertencimento.
INTRODUÇÃO
Este trabalho representa uma continuação e, ao mesmo tempo, uma ampliação, de
estudos desenvolvidos desde 2010 na Pesquisa e nas Práticas Pedagógicas Programadas do Curso
de Pedagogia do Campus Avançado Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) feito a partir de estudos de memoriais e
narrativas faz parte da pesquisa “Diálogo entre cotidiano familiar e escolar nas serras do Alto-Oeste
Potiguar: experiências formadoras de educadores/as do campo sobre relações de gênero e
sexualidade - III ETAPA”, tem como objetivo saber o sentimento dos alunos da zona rural quanto a
sua identidade étnica e geográfica, a partir dos relatos dos educadores portalegrenses negros/as, que
foram estudantes e sofreram preconceito, tanto quanto a etnia como questão geográfica. Buscando
fazer uma reflexão sobre a preocupação dos educadores em trabalhar e preservar a cultura do
campo, ou seja, suas origens, como também a relação que esses/as educadores/as da zona rural tem
os/as educadores/as da zona urbana percebendo se existe diferença no tratamento dos discentes das
referidas zonas.

1

Aluna do 5º Período do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus Avançado Profa. Maria Elisa de
Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e discente voluntária do PIBIC. Email: ivanilza2010@hotmail.com.
2
Mestra em Ciências Sociais e professora do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus Avançado Profa.
Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). E-mail:
bereserras@hotmail.com. (Orientadora).
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A metodologia foi realizada através da análise dos memóriais de professores que
concluíram o PROFORMAÇÃO/CAMEAM/UERN, foram selecionados 05 memoriais, onde
usamos como critério para seleção o fato de serem professores/as negros/as e pertencerem a
comunidades com remanescente quilombola, da cidade de Portalegre. Investigamos também
narrativas realizadas durante os encontros em Portalegre vinculadas ao Projeto de Extensão:
“Diálogos Autobiográficos: trilhas da formação dos/as educadores/as serranos/as”, onde utilizamos
os mesmos critérios para selecionar e referencias teóricos referentes ao tema: Coelho (2006),
Guimarães (2002), Freire (2006) como é a relação deles com os discentes.
MATERIAL E MÉTODOS
Essa pesquisa foi realizada através de análises 08 narrativas de vida, de educadores/as
negros/as, que pertencem a famílias remanescentes de comunidades quilombolas rurais do
município de Portalegre/RN e 05 memoriais de conclusão do Curso de Pedagogia do Programa
Especial de Formação Profissional para a Educação Básica (PROFORMAÇÃO) do
CAMEAM/UERN.
Uma pesquisa de análise qualitativa e também quantitativa, onde também utilizamos
obras referentes ao tema para que pudéssemos realizar esse trabalho. E análise de temas presentes
nas narrativas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Deve-se salientar que os dois educadores não pretendiam seguir a carreira como
educador optou por ela apenas por falta de opção, pois a cidade oferecia poucas oportunidades de
trabalho, sendo que o fato de serem negros e fazerem parte da zona rural, onde permanecem os
traços quilombolas, fazia aumentar ainda mais a dificuldade de arrumar no mercado de trabalho e
como eram de famílias humildes, optaram por serem professores para melhorar a renda familiar, já
que diante dos fatos era a única oportunidade oferecida. As análises mostram que eles em momento
algum imaginavam a importância de ser professor por desejo de lecionar, sendo que a pesar de
exercer a profissão indesejada procuraram oferecer o melhor de si a prova disso esta no fato de
buscarem sempre novos aprendizados para uma melhor formação.
A fim de atender as novas exigências da educação os educadores decidiram fazer um
curso de graduação onde CALIXTO iniciou no ano de 2000 e BEZERRA no ano de 2001, além de
atender a necessidade dos educandos de novos conhecimentos, ainda existia a exigência do sistema
de ensino.
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96, no artigo
87, parágrafo 4º, os professores que atuavam no ensino fundamental sem curso superior, teriam até
o fim da década para concluir uma graduação, foi quando a UERN (Universidade do Estado do Rio
Grane do Norte), em parceria com as prefeituras criaram o Programa de Especial de Formação para
Educação Básica (PROFORMAÇÃO).
Momento em que era discutida a aprovação de uma nova Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (LDB) no país, a Lei 9.394/96. Concomitantemente, as universidades brasileiras,
em parceria com os governos federal, estadual e municipal, assim como instituições
educacionais privadas, começam a elaborar propostas de ampliação do acesso aos cursos
superiores, a partir da implantação de programas especiais voltados para a formação, em
nível superior, dos/as docentes leigos/as, que possuíam baixa escolaridade ou formação
inadequada para atuar nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Foi assim que a UERN
criou o PROFORMAÇÃO. (SILVA, 2008, p. 33).

Assim os educadores seriam obrigados a realizar uma graduação para garantir sua
permanência na sala de aula, pois a educação brasileira precisava de profissionais cada vez mais
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qualificados e para isso, foi exigido pela nova lei o aumentava o nível de escolaridade exigida para
lecionar no ensino fundamental.
O ingresso no PROFORMAÇÃO foi uma etapa enfrentada com muitas dificuldades, a
renúncia de algumas atividades para poder realizar os estudos foi uma delas, a adaptação a um novo
modo de vida para poder conciliar família, trabalho e estudos, mostrou a força de vontade que
tinham de construir uma vida melhor e desenvolver um melhor trabalho pedagógico.
Vimos à necessidade que esses profissionais sentiram em ter como referência na prática
os saberes, e trabalhar a educação democrática. Podemos observar a importância dada ao trabalho
em equipe e a necessidade de levar em consideração durante o processo de aprendizagem os fatores
político, econômico e social.
Ao analisarmos os memoriais e narrativas pudemos perceber que os educadores deixam
bem claro o pertencimento com a zona rural, enfatizando sempre as dificuldades que tiveram para
estudar tanto pelas dificuldades financeiras, como também pelo difícil acesso as escolas da zona
urbana.
[...] Aos 11 anos, eu, uma menina magrinha precisando fazer a terceira série do ensino
primário, aí surge uma dificuldade, pois no sítio só tinha até a segunda série, o que fazer?
Eu não podia parar de estudar na cidade, tive então que aprender andar de bicicleta, pois era
preciso estudar na cidade, foi então que comecei a treinar andar de bicicleta, comecei então
por dentro da roda, pois a bicicleta era muito alta e eu não alcançava. (OITI).

Podemos perceber que apesar dos/as alunos/as da zona rural, passarem pelos desafios
para ter acesso a educação nunca desistiram, mesmo com muito medos de ir estudar na cidade, pois
sabiam que era muito difícil a adaptação a outra realidade e não sabiam como as pessoas da cidade
iriam recebê-los.
O desafio de frequentar outra escola, onde iriam encontrar novas pessoas fazia com que
esses alunos/as tivessem medo de frequentar a escola da zona urbana, pois já imaginavam que iriam
sofrer por serem negros/as e pertencerem a comunidades rurais, remanescente quilombola, mas
apesar do medo enfrentavam e foram em busca da educação para que pudessem ter uma vida
melhor.
No ano de 1974, aos dez anos de idade, ingressei na 1ª série, na Escola Estadual ¨
Margarida de Freitas ¨, situada na praça Vicente do Rêgo Filho, 188, que funcionava na
época com o ensino fundamental de 1ª a 4ª séries,; atualmente a escola oferece o ensino
médio envolvendo os três turnos, Ao chegar nesta escola senti um grande impacto, para
mim era tudo novo, inclusive s colegas, mesmo assim sentia-me feliz em estar realizando
um sonho de frequentar uma escola sistematizada. (OLIVEIRA, 2004, p.12).

Através desse relato fica claro como o preconceito provoca uma reação antecipada de
rejeição nas pessoas que residem na zona rural principalmente negras, a rejeição das pessoas da
zona urbana com esses alunos/as faz com que muitos desses cheguem até a desistir, e muitas vezes
quando ainda recebem um tratamento diferente tanto pelos alunos, como funcionários da escola.
A cultura na escola é de fundamental importância para se trabalhar na escola,
principalmente quando se trata da cultura, afro-brasileira, pois os PCN (1997) mostra que essa
cultura é indispensável, no trabalho pedagógico brasileiro. No Brasil está presente em todas as
partes a diversidade étnico-cultural tanto nos costumes, na língua, na comida, dança, etc. O que
deixa claro a necessidade de conhecermos a importância de conhecermos a diversidade presente no
nosso país.
A Lei 10.639/2003 estabeleceu a obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileiras e
africanas, o que nos faz nos refletir, como está funcionando a educação no nosso país, em relação a
esse ensino. Assim pudemos observar, durante nossas analises que os professores pesquisados
mostram, que valorizam e trabalham temas referentes a cultura, mas a maioria ainda faz muito
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pouco, podemos perceber que um professor possui um trabalho muito importante para cultura do
município, mostrando muito esforço e prazer chegando até a concorrer a projetos para trabalhar o
teatro com os alunos, onde mostra a cultura da cidade.
Nossa segunda conquista aconteceu após enviarmos o projeto para ser avaliado pela
comissão do FESTUERN, ficamos classificados entre as 38 (trinta e oito) escolas dos 138
(cento e trinta e oito) dos municípios que almejavam participar do festival em 2005.
Participamos do III FESTUERN- O Grupo constitui-se de 26 ( vinte seis) integrantes, eram
alunos entre 10 a 18 anos que representavam no palco, na coordenação (04) quatro
professores da escola, a principio do nosso trabalho pauto-se em memória a acontecimentos
bi-centenarios que enfoca um passado mais longínquo e a cultura mais forte intrínseca na
história de fundação da vila de Portalegre. (BEZERRA, 2004, p.4).

Podemos perceber que os educadores buscavam formas, que despertasse o interesse dos
alunos pela cultura da sua cidade, de maneira que até mesmo os sábados eram realizados trabalho e
todos participavam assiduamente. O que faz a cultura ser multiplicada, oferecendo ao aluno um
aprendizado onde ele aprenda a valorizar todas as culturas inclusive a negra.
Este trabalho foi de grande contribuição para nossa pesquisa, pois ele mostrou que as
oportunidades devem ser aproveitadas da melhor maneira possível. Os professores estudados não
pretendiam ser educadores, mas como era a única oportunidade oferecida, foi aproveitada da melhor
maneira possível, procurando ser bons educadores, e sempre estar em busca de novos
conhecimentos.
Apesar das dificuldades encontraram pelos educadores no inicio da atuação,
conseguiram enfrentar e vencer os obstáculos, vendo que deveriam trabalhar visando a realidade do
aluno, e que a educação deve ser democrática onde o aluno e o professor devem permanecer sempre
juntos, e que o conhecimento devem ser sempre inovado.
Assim fica claro que os fatores étnicos e geográficos não interferem na formação do
profissional. Pudemos perceber que os educadores demonstram um sentimento de indiferença, no
que diz respeito a questão étnica e geográfica e que pesar disso trabalham para preservara cultura
das suas comunidades, mas muito ainda precisa ser feito principalmente por esses educadores que já
enfrentaram os problemas enfrentados hoje pela raça negra, tanto na escola, como na sociedade. Os
memoriais e narrativas estudadas não deixa claro como é a reação dos educadores da zona urbana
em relação com os da zona rural. Percebemos também que esses professores trabalham tentando
oferecer uma educação de qualidade para seus alunos, pois durante as analises identificamos varias
falas onde mostram a necessidade e vontade de sempre esta se aperfeiçoando, e que tratam tentam
tratar os alunos de indiferença de classe ou cor.
CONCLUSÃO
Este trabalho foi de relevância contribuição para nossos estudos, pois verificamos que
muitas pessoas professores negros, lutam por uma educação melhor e diferente das que tiveram,
dando importância a cultura. A importância que esses educadores dão a busca de novos
conhecimentos sempre, que é fundamental para que sejam bons profissionais. Identificamos
também que esses educadores não deixam claro nos materiais estudado suas origens, o que pode se
dar por preconceitos sofridos nas suas vidas, que causa as pessoas negarem sua identidade.
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LITERATURA, MEMÓRIA E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA O
APRENDIZADO NAS ESCOLAS RURAIS
Antonio Klenylson Fernandes Leite1; Maria Euzimar Berenice Rego Silva2; Wellington
Medeiros de Araújo3.

RESUMO: Este trabalho faz parte da Pesquisa “Diálogo entre cotidiano familiar e
escolar nas serras do Alto-Oeste Potiguar: experiências formadoras de educadores/as do
campo sobre relações de gênero e sexualidade” e tem como objetivo averiguar como a
literatura vem sendo trabalhada nas escolas rurais de Ensino Fundamental de
Portalegre/RN, observando que contribuições o trabalho com essa modalidade de texto
traz para a formação dos educadores. Trata sobre o ensino de literatura em suas relações
com a educação e a memória, a partir de estudos sobre o texto poético e da
recapitulação da leitura de obras literárias por parte dos docentes. Além disso,
realizaram-se leituras de alguns poemas da escritora Zila Mamede, enfocados no livro
“O Arado”, e do poeta Manoel de Barros, de “Memórias Inventadas”, por participantes
do Projeto de Extensão “Diálogos Autobiográficos: Trilhas da Formação dos/as
Educadores/as Serranos/as”, dividido em três turmas, que, após essa etapa fizeram
reflexões orais e/ou relatos escritos. Espera-se, a partir desses procedimentos, observar
como a literatura contribui na formação docente, notando a consequente atualização da
arte escrita literária na vivência com os educadores em seus contextos. Portanto, a
articulação entre literatura e memória, como afirma Catani et all (2000), pode
potencializar as práticas de formação docente, na medida em que o trabalho com a
literatura traz momentos de reflexão sobre práticas e relações vividas nos contextos
escolares, assim como a identificação com a realidade do campo, haja vista que muitos
dos principais poemas estudados fazem referência à realidade do meio rural.
PALAVRAS-CHAVE: Formação Docente; Literatura; Memória.
INTRODUÇÃO
Devido os transtornos provocados pelas paralisações da greve dos docentes
da UERN, buscamos modificar o foco do nosso trabalho, isso porque ficamos
impossibilitados de realizar as atividades de pesquisa nas escolas da zona rural de
Portalegre/RN. Com isso, passamos a trabalhar com ensino de literatura em suas
relações com a educação e a memória.
Sabemos que a literatura faz parte deste ciclo de conteúdos necessários ao
bom aprendizado do cidadão, afinal, ela acompanha as mudanças ocorridas durante todo
o tempo na humanidade. Através da literatura podemos reavivar memórias que até então
estavam guardadas e que podem ser úteis nas reflexões e na formação do cidadão, seja
na sua personalidade ou na sua formação profissional.
Trabalhar com a literatura nos dias de hoje exige do docente dedicação e
conhecimento de obras, pois não se pode admitir que um professor lecione um
1
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determinado conteúdo sem ter o real domínio daquela área. Nesse sentido, é possível
que ao trabalhar com os textos literários, o docente passe a ativar suas memórias e assim
faça uma retrospectiva de sua vida, afinal a literatura é sustentada por histórias e
emoções que muito tem a ver com o cotidiano das pessoas. De acordo com Antonio
Candido (1972, p. 12), a Literatura tem a capacidade de “confirmar a humanidade do
homem”, derivando, entre suas funções a de “satisfazer à necessidade universal de
fantasia, contribuir para a formação da personalidade e ser uma forma de conhecimento
do mundo e do ser”. Com isso podemos afirmar que ela está imbricada na vida do
próprio ser humano.
Um texto literário alimenta o imaginário das pessoas, sejam elas crianças,
jovens ou adultos. Contudo, é na infância que a mente se torna mais aberta para o
imaginário e são as leituras feitas nessa época que ficam guardadas para o resto da vida.
Talvez seja por isso que quando adultos, ao pegarmos um texto para ler e ele remete ao
passado, às memórias, logo nos identificamos.
Sendo assim, objetivamos nesta pesquisa realizar uma análise de como a
literatura contribui no ensino/aprendizagem nas escolas da zona rural e o que isso
também contribui na formação do educador que trabalha nessa área.
Este trabalho faz parte do Projeto de Extensão “Diálogo Autobiográficos:
Trilhas da formação dos/as educadores/as serranos/as”. Nossa investigação tem como
foco analisar a relação entre a literatura e a formação docente. Também objetivamos
saber como isso contribui no melhoramento do ensino/aprendizagem nas escolas.
MATERIAL E MÉTODOS
A nossa pesquisa é de cunho qualitativo, nela observamos como a literatura
contribui no aprendizado e tomamos como objeto de pesquisa alguns dos poemas de
Manoel de Barros (2007a, 2077b, 2008) e da escritora Zila Mamede, enfocados no livro
“O Arado”. Nesse sentido visamos fazer uma reflexão de como esses poemas podem
despertar a memória, além de ser fundamental na formação e vivência dos docentes.
O objeto de estudo de nossa pesquisa são alguns dos poemas das “Memórias
Inventadas” do escritor Manoel de Barros e a obra “O Arado” de Zila Mamede. Foram
escolhidos por se tratarem de autores que escrevem seus poemas remetendo à memória,
aos bons momentos vividos no campo, o que dá a ideia ao professor de reviver e
recordar coisas importantes em sua vida.
As obras foram utilizadas pelos participantes do Projeto de Extensão
“Diálogo Autobiográficos: Trilhas da formação dos/as educadores/as serranos/as”.
Essas foram utilizadas como suporte para estimular as memórias, ajudando assim aos
professores participantes a se identificarem com algum texto que retratasse sua vivência.
Na obra “Memórias inventadas: a infância” de Manoel de Barros (2007a),
selecionamos o poema “Brincadeiras”, por remeter à infância. Em “Memórias
inventadas: a terceira infância” (2008), selecionamos “Formação” por tratar de uma
temática voltada a educação.
De Zila Mamede selecionamos os poemas “Milharais” e “O Rio”, textos que
tratam da vida rural e das lembranças deixadas pelos bons tempos de infância.
A seleção desses poemas foi feita visando retratar alguns itens que ficam
guardados na memória, mas que são reativados quando provocados pela leitura de um
poema que trata de memória. A análise dos mesmos é feita buscando fazer um misto
entre memória e sua contribuição na formação docente.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
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A literatura está inserida no meio social e, em todos os sentidos, ela faz
parte de uma sociedade que cultiva seus valores. De todas as formas de arte, a literatura
é a mais próxima da vida, pois ela reúne de uma vez só à arquitetura, o romance, a
música, a pintura, além de tratar sobre o caráter dos personagens que, por muitas vezes,
são tomados com uma identificação por parte de quem lê uma obra literária. Além disso,
pode se tornar um ponto primordial na filosofia de vida de algumas pessoas que se
baseiam por memórias resgatadas por algum texto literário.
Ler e recordar o passado são atos bastante comuns entre as pessoas, basta
que peguemos um texto, um poema ou uma anotação pessoal para lembrarmos fatos que
vivemos. Contudo, ao mesmo tempo em que obtemos essas lembranças, às vezes elas
vêm assimiladas de sentimentos de comparações, em que comparamos o que vivemos
no passado e o que conseguimos mudar durante o tempo. Isso pode ser feito também
com a questão da formação profissional, fazendo todo um percurso da vida educacional.
Isso se dá individualmente e coletivamente, pois é através das organizações das
informações da trajetória de vida que programamos novas mudanças em nossas vidas.
Brandão (2008, pág. 15) nos diz que:
[...] a partir da memória autobiográfica nas histórias narradas, e muitas
vezes escritas, podemos, usando a linguagem, refletir, compreender,
reorganizar e resinificar essas trajetórias e projetos de vida-trabalho,
nossas e dos outros, articulando as memórias individuais e coletivas,
dando-lhes um sentido-significado. Essa história, que é nossa e dos
grupos aos quais pertencemos, diz-nos quem somos, auxilia a
fortalece nossa identidade, ilumina nosso caminho na busca de
sentidos para nosso ser-estar no mundo.

A afirmação de Brandão confirma a ideia de que nossa trajetória de vida é
pautada no aprimoramento, vindo das reflexões que temos a cada dia. A literatura é um
desses veículos, que fazem com que o leitor possa, além de se deleitar com a história
posta, passe também a refletir sobre sua própria trajetória de vida, resgatando fatos do
passado, e isso contribui significativamente no seu processo de formação.
Lacerda (2003, p. 64), nos diz que como a escrita memorial alimenta-se do
passado, exercê-la é quase sempre uma catarse; o que acaba por instaurar um clima
nostálgico e saudosista sobre o que se elege como lembrança. Essa afirmação também
recai sobre a ideia de que é com base no passado que se constrói o futuro.
No poema “Brincadeiras” de Manoel de Barros, temos um exemplo claro de
que certas fases de nossas vidas ficam marcadas para sempre, principalmente quando na
infância, fase em que as preocupações da vida são as mínimas possíveis. Vejamos o
poema:
“Brincadeiras”
No quintal a gente gostava de brincar com palavras
Mais do que de bicicleta.
Principalmente porque ninguém possuía bicicleta.
A gente brincava de palavras descomparadas.
Tipo assim: O céu tem três letras.
O sol tem três letras. O inseto é maior.
O que parecia um despropósito para nos não era despropósito.
Porque o inseto tem seis letras e o sol
só tem três Logo o inseto é maior. (Aqui entrava a lógica?)
Meu irmão que era estudado falou
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quê lógica quê nada isso é um sofisma.
Agente boiou no sofisma.
Ele disse que sofisma é risco n’água.
Entendemos tudo. Depois Cipriano falou:
Mais alto do que eu só Deus e os passarinhos.
A dúvida era saber se Deus também avoava
Ou se ele em toda parte como a mãe ensinava
Cipriano era um indiozinho guató que aparecia no Quintal, nosso
amigo.
Ele obedecia a desordem. Nisso apareceu meu avô.
Ele estava diferente e ate jovial.
Contou-nos que tinha trocado o Ocaso dele por duas andorinhas.
A gente ficou admirado daquela troca.
Mas não chegamos a ver as andorinhas.
Outro dia a gente destampamos a cabeça do Cipriano.
Lá dentro só tinha árvore. Nenhuma idéia sequer.
Falaram que ele tinha predominâncias vegetais do que platônicas.
Isso era.

A infância, por se tratar de um momento rico em relação à imaginação, faz
com que objetos da natureza, sejam eles animal ou vegetal, tornem-se alvos de
imaginações, assimilando-se ao cotidiano da vida humana em si. Ai, objetos e animais
ganham características de pessoas e têm o mesmo valor delas, até que se chegue a
compará-los. A fase da infância é marcada por essas características, em que o caráter
curioso está aflorando, e as crianças não se incomodam com o convencionalismo do
mundo em si.
Um outro poema que chama a atenção na obra de Manoel de Barros é
“Formação”. Neste poema o autor retrata a formação, ou seja, a criação na vida rural, os
sofrimentos e os acontecimentos da vida na roça que formam o cidadão à sua maneira.
Vejamos:
“Formação”
Fomos formados no mato - as palavras e eu. O que de terra a palavra
se acrescentasse, a gente se acrescentava de terra. O que de água a
gente se encharcasse, a palavra se encharcava de água. Porque nós
íamos crescendo de em par. Se a gente recebesse oralidades de
pássaros, as palavras receberiam oralidades de pássaros. Conforme a
gente recebesse formatos da natureza, as palavras incorporavam as
formas da natureza. Em algumas palavras encontramos subterrâncias
de caramujos e de pedras. Logo as palavras se apropriavam daqueles
fósseis linguísticos. Se a brisa da manhã despetalasse em nós o
amanhecer, as palavras amanheciam. Podia se dizer que a gente
estivesse pregado na vida das palavras ao modo que uma lesma
estivesse pregada na existência de uma pedra. Foi no que deu a nossa
formação. Voltamos ao homem das cavernas. Ao canto inaugural.
Pegamos na semente da voz. Embicamos na metáfora. Agora a gente
só sabe fazer desenhos verbais com imagens. Tipo assim: Hoje eu vi
outra rã sentada sobre uma pedra ao jeito que uma garça estivesse
sentada de tarde na solidão de outra pedra. Foi no que deu a nossa
formação. Eu acho bela! Eu acompanho.
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Aqui Manoel de Barros visa mostrar que a vida no campo forma seus
cidadãos com as características do próprio campo, não que seja uma formação inferior,
mas, apenas diferente. Essa formação no campo é bem caraterística de cidades pequenas
do interior, em que muitos dos profissionais têm suas origens na vida rural. Por isso
estabelecer-se o paralelo e afirmar que o poema retrata muito bem a realidade de uma
grande parte dos professores que atuam na rede pública de ensino de Portalegre, haja
vista que saíram do campo para completar sua formação na cidade, mas que hoje voltam
às suas origens como formadores de cidadãos nas escolas rurais.
No que se refere aos poemas de Zila Mamede no livro “O Arado”, também
podemos tê-los como poemas que insultam as memórias, isto porque a autora traz a
questão das suas memórias enquanto jovem, retratando as vivências de épocas passadas,
que se assemelham à vida rural.
Vejamos então o que a autora retrata em um trecho do poema “Milharais”:
“Milharais”
Nos milharais plantados (minha infância),
recém-nascidas chuvas pelos rios
que rebentavam adubando várzeas
onde meus pés-meninos se afundavam
no cheiro fofo do paul novinho.
Terra multipartida, covas conchas,
das mãos de meu avô descendo o grão.
Pela manhã íamos ver as roças
à superfície fruto devolvendo
-folhinhas enroladas, verde calmo
se desfiando ao sol, em sol, de sol.
...
E vinha logo a quebra das espigas,
eu chorava de pena, elas dobravam-se
por sobre o caule, tesas deslizando
no chão, nos aventais apanhadores,
sua palha entreaberta - riso triste
de quem, nascido, vê-se morto infante,
pois sendo espigas tenras, de repente
logo viravam massa, logo, pão.
Eu as tomava com temor doçura,
trançava seus cabelos, embalava-as:
eram espigas não, eram bonecas
que me aqueciam, eu as maternava
lavando-as, penteando-as, libertando-as
de gumes de moinhos e de fomes
dos animais domésticos, ancinhos
fogueiras de São João...

A poetisa discorre sobre um evento bastante comum no interior do
Nordeste, que é a prática de fazer bonecas com as espigas de milho. Essa brincadeira de
fazer bonecas com espigas de milho marcou e muito a fase de infância de muita gente,
hoje tida como forma de comparação entre a qualidade de vida daquela época com a que
muitas crianças têm nos dias de hoje, que vai da pobreza extrema a uma vida com
melhores condições financeiras.
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Por fim, verificando o poema “O Rio”, a autora traz a tona um dos maiores
dilemas da vida no interior do nordeste, a questão da água, marcada por um item natural
que representa a fartura e a sobrevivência na convivência com a seca.
“O Rio”
Um rio há adormecido em cada infância,
rio seco ou de enchente, intempestivo
rio que não cresceu - riacho riba.
Mas o que conta em nós é mesmo o rio
correndo na memória com seu jeito
de rio, sua boca chã de rio,
a força de ser rio e ser caminho
de rio, noite assombração de rio,
chamado ser em oculto chão de rio,
ter os remorsos fluviais de rio
que afogou nas areias dois meninos
e de seu pranto fez nascer cacimbas.

Aqui, Zila Mamede deixa uma reflexão bastante interessante, trata o rio
como um recurso natural que faz parte da vida do sertanejo, mas que ao mesmo tempo
deixa-o frustrado quando este, devido aos fenômenos naturais da seca, adormece por um
determinado tempo. Podemos comparar esse adormecimento do rio com as fases
difíceis que todo ser humano passa na vida, principalmente para conseguir crescer
profissionalmente em que muitos altos e baixos atingem a vida das pessoas, mas, se elas
tiverem coragem de lutar por dias melhores, certamente terão êxito. Comparamos assim
o sucesso com as cacimbas, que estão enterradas na areia, basta que as procuremos.
CONCLUSÃO
Nesse trabalho tivemos a oportunidade de analisar a relação dos/as
educadores/as com a leitura literária, refletindo sobre o desenvolvimento da leitura e o
contato com a literatura durante seus processos formativos e sua atuação como docente,
a partir das “Memórias Inventadas” de Manoel de Barros e de alguns poemas do livro
“O Arado” de Zila Mamede.
Percebemos a importância da literatura na formação docente, como um item
de rememoração, em que através das reflexões do passado se passa a construir novas
metodologias de vida, inclusive profissionalmente. E isto surte efeito na vida do docente
que, baseado em suas experiências de vida, passa a trabalhar com seus alunos de uma
forma diferente, pois já conhece a realidade da vida de um determinado meio social ao
qual está inserido, seja ele a zona rural ou urbana.
O trabalho com a literatura em sala de aula é fruto de um reflexo do
professor. Se ele gosta de ler textos literários, ele certamente terá uma facilidade maior
de trabalhar com ela, se não, isso dificultará seu trabalho também.
Trabalhar com a literatura em cursos de formação também pode ser um
suporte para que o profissional passe, a partir de suas memórias, traçar novos rumos e
caminhos para sua vida, seja ela pessoal ou profissional. E isso reflete em seu
desempenho como ser social.
Desta forma, podemos afirmar que a literatura pode sim ser utilizada como
estratégia de formação profissional durante um curso profissionalizante, seja ele de um
nível já avançado, ou até mesmo no menor grau possível como uma escola de ensino
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fundamental. Assim, esperamos ter contribuído para que novas metodologias de ensino
de literatura sejam criadas a partir dessas constatações e que os estudos da memória e a
formação de leitores/as a partir da literatura possam ser cada vez mais valorizados.
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MEMÓRIA E NARRATIVAS DE VIDA COMO INSTRUMENTO DINAMIZADOR DA
PESQUISA
Terezinha Maria Neta1; Maria Euzimar Berenice Rego Silva2

RESUMO: Este trabalho se configura como parte integrante da pesquisa “Diálogos
Autobiográficos: Reminiscências do Núcleo de Estudo em Educação (NEEd)”, desenvolvida no
Campus Avançado Professora Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade do
Estado do Rio Grande do Norte (UERN). O trabalho tem por objetivo fazer uma análise das
narrativas e das memórias dos membros integrantes do NEEd, no intuito de identificar a
importância dessas atividade para o bom desempenho deste Grupo de Pesquisa, como também
detectar os avanços e as fragilidade encontradas dentro do Grupo. Para tanto, desenvolvemos uma
pesquisa qualitativa, bibliográfica e documental e utilizamos o método de análise de conteúdo. A
pesquisa está fundamentada em algumas concepções teóricas (BRANDÃO, 2008; CATANI, 1997;
CHIZZOTT, 2008; FLINCK, 2009; FRANCO, 2008; IBIAPINA, 2008; JOSSO, 2004) que dão
sustentação ao entendimento de pesquisa, análise de conteúdo, histórias de vida, memórias,
experiências de vida e de formação e a análise de narrativas. Percebemos que o trabalho com
narrativas desenvolvido dentro do Grupo, propiciou uma troca de saberes e de conhecimentos que
melhorou de forma dinâmica a integração do grupo. Podemos identificar algumas mudanças
significativas no Grupo, tais como: a maior qualificação dos profissionais, a participação mais
acentuada dos discentes nas atividades do NEEd, na organização e participação de eventos. Nesse
contexto, entendemos que a participação em grupos de pesquisa contribui significativamente para a
melhoria da qualificação profissional, exigido das universidades maior investimento e incentivo
para a ampliação da participação discente nos projetos de pesquisa e extensão.
PALAVRAS-CHAVES: Formação; Memória; Pesquisa.
INTRODUÇÃO
As narrativas e escritas autobiográficas constituem a base dos projetos de formação
continuada e (auto)formação, e permite aos indivíduos considerarem-se como portadores de
experiências, saberes e histórias bastantes significativas para sua formação pessoal e profissional.
Segundo Izquierdo (apud BRANDÃO, 2008) as memórias são formadas por aquilo que lembramos
e pelas coisas que esquecemos; e à medida que vamos narrando de forma oral e escrita vamos
recordando os fatos e os detalhes de nossa vida. Nesse sentido, as memórias precisam ser resgatadas
e documentadas para servir como fonte de pesquisa para que futuros pesquisadores possam dá
continuidade aos trabalhos, mas também redirecionar as ações de um indivíduo ou grupo.
Este trabalho, fará um estudo das narrativas de vida e memórias dos membros
integrantes do Núcleo de Estudos em Educação (NEEd) do Departamento de Eduação (DE) do
Campus Avançado Professora Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade do
Estado do Rio Grande do Norte (UERN), através da pesquisa “Diálogos Autobiográficos:
Reminiscências do Núcleo de Estudos em Educação (NEEd)” (Diálogos do NEEd). A Pesquisa tem
as narrativas autobiográficas e os estudos de memória como instrumentos dinamizadores e que
abrem caminho para refletir sobre o cotidiano de um grupo social. Com isso, as narrativas de vida e
a memória propiciam aos integrantes do grupo um processo de reflexão e auto-reflexão que
1
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acontece por meio do diálogo consigo e com o outro, oportunizando a afirmação de sua identidade,
tanto individual quanto coletiva.
Nesse sentido, este trabalho tem por objetivo analisar as narrativas e as memórias dos
membros integrantes do NEEd, visando identificar a importância do desenvolvimento dessas
atividades (orais e escritas) para o bom desempenho do grupo nas atividades de pesquisa. Bem
como, detectar os avanços e as fragilidades encontradas dentro do grupo de pesquisa e fortalecer a
participação discente, através da sistematização e publicação das informações desse estudo.
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi desenvolvida durante o período de agosto de 2011 a julho de 2012.
Iniciando com estudos teóricos com a equipe da pesquisa, acerca da autobiografia, da história de
vida, da memória, da formação, da análise das narrativas, entre outros. Assim como, identificação,
seleção de amostra da pesquisa; coleta e análise dos relatos autobiográficos e memórias dos
pesquisadores e discentes do NEEd.
Para atender os objetivos da pesquisa, utilizamos como procedimentos metodológicos a
pesquisa qualitativa, de acordo com Chizzotti (2008), a abordagem qualitativa está intimamente
ligada à análise da realidade, contextualizando-a historicamente, para possibilitar não só um
processo de análise e reflexão, mais uma interpretação dos dados sobre o significado dos fatos
investigados. A pesquisa qualitativa se interessa pela análise processual e histórica dos fenômenos
educacionais, respeitando-se o contexto, bem como a dimensão subjetiva dos sujeitos.
O tipo de pesquisa desenvolvida foi a pesquisa bibliográfica e documental. Na primeira
fizemos estudos teóricos com a equipe da pesquisa relacionados às histórias de vida em formação,
pesquisa colaborativa, memória autobiografia e a pesquisa educacional, entre outros temas,
destacando-se os seguintes autores: (BRANDÃO, 2008; CATANI, 1997; CHIZZOTT, 2008;
FLINCK, 2009; FRANCO, 2008; IBIAPINA, 2008; JOSSO, 2004).
Para a pesquisa documental, que foi essencial no desenvolvimento dessa investigação,
utilizamos as minutas das reuniões desenvolvidas no grupo, as narrativas dos membros do NEEd
que se constituíram no principal material de informações, os relatos orais do Grupo, projetos,
programação e fichas de inscrição dos eventos realizados pelo Grupo.
Para análise dos dados nos pautamos no método da análise de conteúdo, principalmente
nas narrativas que foi o foco dessa pesquisa. Segundo Franco (2008, p. 19), “o ponto de partida da
análise de conteúdo é a mensagem, seja ela verbal (oral ou escrita), gestual, silenciosa, figurativa,
documental ou diretamente provocada”. E nessa pesquisa analisamos a mensagem passada através
das narrativas dos membros, suas histórias de vida, suas experiências, identificando de que forma
essas narrativas contribuíram para o desenvolvimento do Grupo.
Assim, ao fazer uma pesquisa é necessário que se descreva com exatidão os fatos e
problemas de determinada realidade, para poder dar veracidade a pesquisa. Exigindo que o
pesquisador faça uma análise de forma crítica dos dados e dos resultados, para não haver qualquer
equívoco na interpretação das informações colhidas, buscando orientar-se em teorias que dê suporte
para estabelecer os resultados finais da pesquisa.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Segundo Ibiapina (2008), a pesquisa parte de determinada situação material concreta,
em que o pesquisador tem o objetivo principal de intervenção e reelaboração da dialética da ação,
processo único de reconstrução da realidade que liberam os sujeitos das imposições dos hábitos e
dos costumes burocráticos. Nesse sentido, entendemos a pesquisa como indispensável ao
desempenho de qualidade de uma universidade que dispõe de cursos de graduação e pós-graduação,
pois permite aos docentes e discentes adquirirem conhecimento científico direcionado a problemas
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enfrentados pela sociedade, e a UERN oportuniza esse conhecimento através dos grupos de
pesquisa e atividades de extensão.
O grupo de pesquisa NEEd, no qual desenvolvemos esse estudo, foi criado em 22 de
maio de 2000 com dez pesquisadores e um funcionário (técnico de digitação), envolvendo todos os
docentes vinculados ao DE/CAMEMA/UERN. Aos poucos de forma lenta foi se integrando no
Grupo a participação de discentes em suas atividades. Em abril de 2009 iniciaram-se as atividades
de pesquisa “Diálogos do NEEd”, que envolviam todos os membros do NEEd; contudo, não havia
um projeto formalizado na UERN, pois, nesse momento pensava-se mais em dinamizar o grupo e
incluir novos membros, especialmente discentes.
Somente no dia 20 de setembro de 2009 foi formalizado um projeto de pesquisa para
concorrer ao EDITAL FAPERN3 Nº 016/2009 — Programa de Apoio à Infraestrutura dos Grupos
de Pesquisas da UERN. E em julho de 2010, uma proposta para o Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação Científica (PIBIC), cota 2010-2011, envolvendo 04 (quatro) planos de trabalho, que foi
reeditada em maio de 2011, com 04 (quatro) planos de trabalho novos, que foram desenvolvidos na
cota PIBIC 2011-2012. Paralelamente, o projeto apresentado a FAPERN foi reeditado para ser
formalizado junto a Comissão Permanente de Pesquisa (CPP) da UERN. Contudo, como os projetos
do PIBIC e da CPP tinham o mesmo nome, tivemos que modificar o nome da pesquisa na CPP,
projeto que foi encaminhando no início de 2012. E, embora a pesquisa não tenha mais sido
reeditada para o PIBIC (cota 2012/2013), recentemente foi enviado um novo projeto para a CPP,
visando concluir as ações dessa investigação.
Ao longo de seus anos de existência, o NEEd passou por modificação em sua
composição, tendo em vista a saída e entrada de membros com novas visões de pesquisa e mais
capacitados, bem como o ingresso de novos cursos no CAMEM/UERN, O NEEd viu a necessidade
de redimensionar a abrangência de suas linhas de pesquisa. Atualmente, o Grupo tem 22
pesquisadores, entre graduados, especialistas, mestres e doutores. Sendo 04 pesquisadores da
UERN, 01 já aposentado, 01 da UFERSA, três da Educação Básica e 03 colaboradores. E ao longo
de toda a pesquisa tivemos o envolvimento de mais de 41 discentes. E hoje se percebe uma
participação efetiva de discentes no grupo, pois há hoje um maior incentivo por parte da própria
UERN e dos docentes, visando inseri-los nos projetos de pesquisa e extensão. Mostrando a
importância destes se dedicarem a uma determinada linha de pesquisa para sua formação
profissional.
O NEEd mantém uma articulação de suas atividades de pesquisa com ações
extensionistas, o que influência na escolha marcante de abordagens da pesquisa-ação na trajetória
do NEEd, tais como: a pesquisa colaborativa e as história de vida em formação. Para Ibiapina
(2008),
A pesquisa ação subsidia mudanças na atividade docente com base no planejamento de
ciclos reflexivos sobre a prática docente que partem de três condições básicas. Nesse
sentido, a pesquisa deve partir de determinada prática social suscetível de melhoria;
realizar-se levando em consideração a espiral de planejamento, ação, observação, e
reflexão; desenvolver-se, preferencialmente, de forma colaborativa. (CARR; KEMMIS,
1988, apud, IBIAPINA, 2008, p. 12).

Dessa forma, nos últimos projetos desse Grupo vem se destacando a pesquisa
colaborativa que, de acordo com Ibiapina (2008), é uma prática social adotada pelos pesquisadores
com objetivo de melhorar ou modificar a compreensão de determinadas realidades e as condições
materiais na qual o trabalho docente é realizado. E, em segundo lugar, temos a história de vida em
formação, que reconhece as potencialidades educativas do trabalho com os relatos de formação e
apoia-se na ideia de que a espécie de reflexão favorecida pela reconstituição da história individual
de relações e experiências com o conhecimento, a escola, a leitura, e a escrita permite
3
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reinterpretações férteis de si próprio e de processos e práticas de ensino (CATANI, 1997). Nessa
perspectiva, a pesquisa desenvolvida no NEEd propicia uma articulação direta com dois projetos de
extensão em desenvolvimento, sendo que um, é parte integrante de uma pesquisa do Grupo.
A pesquisa “Diálogos do NEEd” tem as narrativas autobiográficas e os estudos entre
seus membros como instrumentos que abrem caminho para refletir sobre o cotidiano de um grupo
social e, nesse caso, conhecemo-nos e compreendemo-nos enquanto grupo, ao reconhecer o
exercício de reflexão e auto-reflexão através do diálogo consigo e com o outro, a elaboração e
socialização de relatos sobre si torna-se significativa e relevante num processo de mudança,
redimensionamento e ressignificação de práticas/ações e pensamentos/ideológicos, seja para
reafirmar identidades individuais e coletivas, seja para construir novas.
A busca das raízes culturais identitárias, baseadas na vida vivida, nas histórias das
comunidades, em seus saberes fazeres, trazidas pela memória nas práticas narrativas
autobiográficas, mostra-se como possibilidades de um conhecimento de si, do grupo de
pertencimento e de suas culturas. Esses projetos propiciam a reflexão, o encontro, e nele,
pela palavra, um espaço de diálogo que instrumentaliza os participantes na busca de
sentidos, e ações integrativas para si e para o grupo, fortalecendo o protagonismo dos
envolvimentos, valorizando-os como construtores de suas vidas e histórias. (BRANDÃO,
2008, p. 77-8)

As narrativas produzidas pelos membros do projeto trouxe uma maior interação entre os
membros, através do diálogo sobre suas experiências de vida e formação, permitindo conhecer mais
do outro e melhorar o processo de troca e convivência grupal. E ao contarmos nossas histórias nos
propicia fazer um resgate histórico na memória, que provoca a evocação de fatos que nem
imaginávamos ter vivido. As narrativas propiciam ainda, refletirmos sobre nossas ações
promovendo a construção de nossa identidade e ao socializarmos com o grupo podemos sim
construir uma identidade coletiva, pois vamos nos identificando com determinados fatos da história
dos outros membros.
Muitas vezes é uma forma de incentivo a história de formação de outras pessoas, um
estímulo, principalmente para os discentes tbuscarem uma formação continuada e tornar-se um
pesquisador em busca de novas experiências e conhecimentos.
Surpreendentemente (pelo menos para mim), no final do semestre, fui convidada pela
professora [do NEEd] a me escrever na seleção do PIM para disciplina Fundamentos da
Sociologia. Nunca havia passado pela minha cabeça essa possibilidade, minha timidez não
permitia que eu tivesse essa iniciativa. Por isso, o convite foi crucial para minha formação.
Fez-me sentir-me capaz. Com isso, minha experiência de formação na Universidade seguiu
uma direção que nunca havia imaginado em minha vida. A partir disso, vieram outras
monitorias e a vinculação ao NEEd. A entrada no PIBIC, nas atividades de extensão, que só
enriqueceram minha formação como profissional e pesquisadora. (SOFIA, 2009, p. 3). 4

Através da socialização de um relato como esse, podemos perceber a importância da
pesquisa, principalmente para a formação dos discentes e dessa forma provocar mudanças de
pensamentos e atitudes. Fazendo com que eles se interessem de fato pelas atividades de pesquisa e
participem delas de forma efetiva. O trabalho com as narrativas nos permite conhecer melhor as
linhas de pesquisa do grupo, os interesses temáticos e intelectuais de cada membro, as áreas que se
integram e as que divergem, e desse modo estabelecer subgrupos dentro da pesquisa. E ao ver os
relatos e as experiências dos outros queremos adaptar as coisas que foram significativas para a
nossa própria vida.

4

Trecho da narrativa de “Sofia”, pseudônimo escolhido por uma das participantes do Grupo “Viagem Mitológica”, que atualmente é
pesquisadora do NEEd, durante as dinâmicas da Pesquisa “Diálogos Autobiográficos: Reminiscências do NEEd”, preservando assim
a identidade dos sujeitos.
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Um dos membros levanta um ponto muito interessante sobre pesquisa, e afirma “Esta é
a lógica da pesquisa, quanto mais você pesquisa, mas você descobre que tem que pesquisar. Quanto
mais eu estudo sobre aquilo, mais coisas se revelam a minha frente”. Isso nos permite entender que
a pesquisa procura encontrar respostas ainda não dadas a problemas existentes, e tem por
característica a objetividade e a crítica, pois sempre é uma busca constante e inacabada.
Compreendemos que as atividades com as narrativas são importantes para o
desenvolvimento e dinamização do grupo, oportuniza a construção de conhecimento sobre o outro e
de suas experiências. As narrativas e o desenvolvimento da pesquisa como um todo proporcionou
um envolvimento dos membros, centrando-se mais numa linha de pesquisa e buscando se integrar
mais nos eventos desenvolvidos pela universidade.
Além das narrativas os eventos desenvolvidos contribuíram para dinamização e
ampliação das ações de pesquisa e extensão do Grupo. Dentre estas ações, destacam-se a realização
do “I Seminário de Avaliação do NEEd”, que ocorreu no dia 09 de julho de 2010, contou com a
participação de 13 pessoas. Destas, 03 (três) participaram dos dois grupos: matutino e vespertino.
Foi realizado ainda a “I Oficina de Fotografia e Filmagem”, que aconteceu em 06 de
maio de 2011 e contou com 36 (trinta e seis) inscritos, sendo que os discentes se envolveram em sua
organização como na participação do evento. A oficina foi ministrada pelo Prof. Rogério Virgílio de
Souza e coordenada pelos membros da Pesquisa. Teve como objetivo geral possibilitar estratégias
de aprendizagem na utilização de equipamentos de fotografia e filmagem, visando à preparação de
docentes e discentes para o desenvolvimento de pesquisas que utilizam imagens.
Teve também o “1º Seminário de Leitura Formadoras do NEEd”, desenvolvido pelos
membros da pesquisa que socializam a leitura das obras escolhidas para degustação e formação com
os participantes do encontro. Ele se realizou na noite do dia 26 de maio de 2011 e na manhã do dia
27 de maio de 2011, e tiveram 04 (quatro) obras expostas, envolvendo seis pessoas, entre
pesquisadores e discentes. No evento se inscreverão 82 pessoas, sendo 71 alunos de Pedagogia, 08
de Letras, 01 de Ciências Contábeis e 02 que não identificou o curso.
Ao longo de todo processo de desenvolvimento do grupo podemos perceber que a
pesquisa vem se reestruturando, assim como seus membros. E em função das greves e acúmulos de
nossas atividades na UERN e o entre e sai de membros do NEEd e da pesquisa muita coisa ainda
precisa ser feita para concluí-la, como as atividades e eventos que estavam programados e ainda
precisam ser realizadas na Pesquisa, tais como: a transcrição de vídeos, a realização do II Seminário
de Leituras Formadoras do NEE, a II Oficina de Fotografia e Filmagem, a publicação de um livro e
um documentário (DVD).
CONCLUSÃO
Este trabalho foi de suma importância, no sentido de possibilitar a oportunidade de
aprofundarmos nossos conhecimentos em relação aos estudos sobre memória, histórias e as
experiências de vida e formação. Através da análise das narrativas podemos identificar que elas são
importantes para o desempenho do grupo, pois possibilita uma troca de experiência e de
conhecimento que ajuda na construção da identidade individual e da identidade do grupo.
Através da realização dessa pesquisa podemos identificar grandes avanços e mudanças
no decorrer da história do NEEd. Observamos que há um aumento significativo de discentes
participando da pesquisa e, sobretudo o envolvimento dos mesmos nos eventos desenvolvidos pelo
Grupo de Pesquisa e pela universidade. Percebemos que houve melhoria na qualificação dos
pesquisadores, levando a ampliação das temáticas de pesquisa, exigindo uma redefinição nas atuais
linhas de pesquisa do Grupo.
Claro que encontramos algumas fragilidades como, por exemplo, a entrada e saída
constante de pessoas no grupo, membros do grupo participando de outras atividades de pesquisa e
extensão que acaba algumas vezes acumulando atividades e até mesmo a não realização destas.
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Sobretudo a greve da UERN que atrasou as atividades, prejudicando o desenvolvimento da
pesquisa.
Assim, finalizamos este trabalho com as contribuições consideradas possíveis de serem
oferecidas neste momento com base na pesquisa “Diálogos do NEEd”. Esse trabalho pode servir de
base para a realização de estudos mais aprofundados, envolvendo a discussão de outros aspectos.
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MEMÓRIAS DA EMERGÊNCIA INDÍGENA: PARENTESCO, ETNOHISTÓRIA E IDENTIDADE NA COMUNIDADE DOS CABOCLOS DO
RIACHO DE AÇU-RN

Jailma Nunes Viana de Oliveira1; José Glebson Vieira2.

RESUMO: A pesquisa tem como objeto de estudo a comunidade dos Caboclos,
localizada no município de Açu/RN, onde há a demanda sobre sua especificidade
indígena. A identificação está aliada à tentativa de problematizar a construção histórica
e ideológica do apagamento das identidades indígenas no Estado. Para isso, a pesquisa
teve duas etapas: discussão teórica e metodológica e a pesquisa de campo na própria
comunidade, além de outras incursões ao longo do ano de 2012. Também se verificou a
importância da articulação da comunidade em relação às suas demandas territoriais e
indígenas.
PALAVRAS-CHAVE: Etno-História; Memória; Identidade indígena; Parentesco.
INTRODUÇÃO
O presente trabalho é resultado do que foi precedido por discussões
realizadas por Vieira (cf. Vieira; Aires, 2003) a partir do mês de junho de 2002. Tais
discussões tinham como objetivo refletir o elemento indígena no Estado potiguar, desde
sua colonização, até o discurso historiográfico de desaparecimento dessas populações
principal acontecimento que exterminou os indígenas que viviam na capitania do Rio
Grande.
A comunidade dos Caboclos, foco da pesquisa, trouxe à tona a discussão a
partir do prisma de aparecimento de uma memória sobre seu parentesco que reflete a
vivência de indígenas na sua região e, ao mesmo tempo em que, retoma uma forte
demanda étnica e política pelo reconhecimento da especificidade enquanto grupo social
de outros coletivos indígenas. Dessa forma, desde julho de 2010 é desenvolvido
reflexões e problematizações diante das reivindicações apresentadas pela comunidade
dos Caboclos, localizada no município de Açu-RN.
O discurso oficial da historiografia é um dos grandes responsáveis pela ideia
de apagamento geral das populações indígenas e de suas tradições no Rio Grande do
Norte, sobretudo no sertão. Considerando a busca pelo reconhecimento da sua
especificidade indígena, os Caboclos do Açu estão integrados na chamada
territorialização (cf. Oliveira, 1999), que consiste num processo de reorganização social
que envolve, dentre outros elementos, a configuração de uma nova unidade
sociocultural, a partir da afirmação de sua especificidade étnica e cultural e à
reelaboração da cultura e da relação com o passado.
1

Discente do curso de História da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, Campus Central, UERN. E-mail:
jailma.viana@gmail.com
2
Doutor em Antropologia Social, docente do Departamento de Ciências Sociais e Política da Faculdade de Filosofia
e Ciências Sociais, Campus Central, UERN. E-mail: jglebson@gmail.com
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A pesquisa visa dialogar com as investigações já realizadas no âmbito da
etnologia indígena que trata do contato interétnico, da emergência indígena e dos
estudos de histórias locais e das leituras indígenas sobre territorialidade e espacialidade.
A pesquisa ainda objetivou aprofundar os regimes de historicidade, espacialidades e a
própria organização social da referida comunidade.
MATERIAL E MÉTODOS
O projeto foi planejado a partir de duas etapas: discussão teórica e
metodológica e a pesquisa de campo propriamente dita. No geral, as atividades
desenvolvidas acabaram por não coincidir com as atividades planejadas, principalmente
devido à dinâmica que o trabalho em campo impôs: envolvimento político com a
questão indígena no RN, programação das viagens em consonância com o cronograma
dos eventos em que dependiam decisões dos grupos indígenas e seus articuladores.
Assim, entre os meses de agosto a dezembro de 2011 foram planejadas a
discussão da literatura sobre os temas da pesquisa e a dinâmica da pesquisa
antropológica com populações indígenas; um estudo sobre o método genealógico e
treinamento com os programas GENOPRO e Macpac; análise aprofundada das
genealogias levantadas na primeira etapa da pesquisa (jan-fev de 2010); planejamento
da pesquisa de campo e apresentação das leituras teóricas e interpretações preliminares
das genealogias em eventos científicos. Em relação às discussões teóricas foram
discutidos textos a fim de desenvolver a reflexão e o pensar científico sobre os
problemas criados na experiência de campo. Também aconteceu o acompanhamento e
participação da assembleia estadual e visitas que estavam ligadas diretamente à
comunidade dos Caboclos de Açu-RN.
No dia 30 de julho de 2011 foi realizada primeira visita dessa etapa da
pesquisa à comunidade, onde também participou Martinho Andrade, da Coordenação
Técnica Local (CTL) da FUNAI no Rio Grande do Norte; naquele contexto, este
também estava realizando sua primeira visita aos Caboclos. Tal visita foi justamente
para acompanhar esse primeiro contato entre a FUNAI e a comunidade, constituindo-se
um momento importante no desenvolvimento das discussões das reivindicações da
comunidade dos Caboclos. Voltamos à comunidade no dia 8 de novembro, antecedendo
a 2ª Assembleia Indígena do RN, onde acompanhamos o trabalho de mobilização de
mulheres indígenas no Rio Grande do Norte e da Articulação dos Povos Indígenas do
Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo (APOINME) no mesmo Estado, a fim de
também promover reuniões nas comunidades indígenas norte-rio-grandenses em um
período que foi de 8 a 13 de novembro. Nos dias 22 e 23 de novembro, estivemos em
Goianinha-RN para participar da 2ª Assembleia Indígena do RN. Durante esses dias
foram discutidas várias questões relativas ao direito indígena, reivindicações e atuação
da FUNAI no Estado. Aconteceu o retorno à comunidade no dia 3 de dezembro de
2011. O objetivo foi acompanhar Martinho Andrade, da CTL da FUNAI no Estado, que
aproveitou para fazer um balanço da 2ª Assembleia e também explanar os principais
pontos frisados às pessoas da comunidade que não estiveram no evento.
Para o período de janeiro a julho de 2012 o objetivo foi realizar a pesquisa
de campo. Antes, foi realizada nova visita à comunidade, no dia 25 de abril no intuito de
conversar questões de urgência e demandas na comunidade, conversa em que esteve
presente Martinho Andrade, da CTL da FUNAI. Também entre os dias 28 a 30 de maio
aconteceu a I Assembleia de Mulheres Indígenas do Rio Grande do Norte, onde houve o
2
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acompanhamento das discussões e percepção sobre o interesse das mulheres da
comunidade dos Caboclos dentro do debate sobre as suas demandas.
A pesquisa de campo aconteceu entre 28 de junho e 1º de julho. Vale
salientar que essa etapa foi importante, pois compreendeu o registro etnográfico por
meio da observação participante, convivência cotidiana com os nativos, conversas
informais, levantamentos genealógicos, registros de histórias de vida, cujo objetivo foi
perceber as concepções nativas sobre temporalidade, historicidade e territorialidade. Os
diálogos com os moradores da comunidade se deu no interior de suas residências ou em
momentos em que estes estavam realizando alguma atividade doméstica ou trabalho. O
questionário antropológico serviu para orientar as questões sobre as formas de
subsistência da comunidade, memória sobre a descendência, migração, etc. O diário de
campo foi utilizado para registro das informações, assim com utilizou-se câmera
fotográfica para registros visuais do cotidiano da comunidade dos Caboclos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os grupos étnicos se utilizam das diferenças culturais para fabricar e
refabricar sua individualidade e é importante saber como estão se auto identificando.
Isso demanda estudá-los em contextos precisos e como atos políticos, lembrando-se que
saindo da ação empírica para a teoria, o pesquisador adota um prisma diverso de análise.
Oliveira (1999) ainda aborda os traços culturais, devido a essa mudança na cultura
especialistas que consideram apenas a cultura original e esquecem-se de que a cultura
não pode ser vista de uma forma estática, pois a mesma é um processo dinâmico e
aberto em que hábitos e valores são sistematicamente ressignificados. A ideia de
aculturação não pode ser vista como o fim de uma cultura, pois não há como pensar que
um mesmo grupo social irá preservar os mesmos costumes durante décadas, séculos ou
milênios.
O discurso do líder comunitário Luiz, da comunidade dos Caboclos, ao
enfatizar a dificuldade de se afirmar a presença indígena na comunidade, remete à
discussão que Puntoni (2002) faz ao resgatar um tema pouco estudado do passado
colonial e ao retratar a Guerra dos Bárbaros, principal fato histórico que embasa o
discurso daqueles que acreditam ser nesse momento onde aconteceu um completo
extermínio das populações indígenas e a ocupação maciça do sertão pelos
colonizadores. Especificamente, a Guerra do Açú, dentro desse contexto, foi a que
abrangeu a região onde está localizada a comunidade dos Caboclos e onde moravam
Tapuias da nação dos Janduís.
Os Tapuias eram os que habitavam o interior, o sertão, e o
apontava sua agressividade, em contraste com os índios do litoral, os Tupis, já
de combater os indígenas que atrapalhavam a expansão da pecuária no sertão. Assim,
Puntoni observa que os índios foram resistentes, e que deve se considerar uma
percepção bem mais ampla dessas guerras do que a simples dominação e extermínio dos
colonizadores sobre o indígena. Viveiros de Castro (2002) exemplifica bem a resistência
indígena frente aos missionários que aqui estiveram, no Brasil Colônia, e sua tentativa
de converterem os indígenas e estes não se converterem completamente à crença cristã.
inconstância da alma selvagem
a
esse entendimento que os missionários tinham do comportamento e espiritualidade
3
ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

531

indígenas. Viveiros de Castro ainda cita Clifford para mostrar que para os indígenas a
troca e não a identidade é o valor fundamental a ser afirmado, por isso serem
-religião e buscarem, mesmo que por pouco
tempo, a religião europeia.
Viveiros de Castro (2002, p.224) completa:
A explicação para a receptividade (inconstante) ao discurso europeu
não deve ser procurada apenas ou principalmente no plano dos
conteúdos ideológicos (analogias entre a escatologia cristã e o tema da
terra sem mal). (...) O gentio não era só inconstante, como se guiava,
em suas deambulações ideológicas, pela cobiça de bens temporais. Ser
como os brancos era um valor disputado no mercado simbólico
indígena. Os implementos europeus além de sua óbvia utilidade eram
também signos dos poderes da exterioridade.

Segundo Fátima Martins Lopes (1999), em sua dissertação de mestrado
Missões Religiosas: Índios, Colonos e Missionários na Colonização da Capitania do
Rio Grande do Norte:
Na época da transformação das Missões de Aldeamento em Vilas,
havia ainda certo contingente populacional efetivamente indígena no
Rio Grande do Norte. No entanto, atualmente, destoando de grande
parte do Nordeste, não existem registros de grupos indígenas em seu
território. Ao verificar-se que as Missões não conseguiram efetuar a
assimilação efetiva pretendida, resta saber o destino destes índios e de
suas terras desde então. (LOPES, 1999, p. 181)

A discussão sobre a ocupação da terra e o uso da mão-de-obra, leva a
(Pires, 1990). Ou seja, paralelamente à guerra com os índios,
guerra branca
tinhados agentes colonizadores envolvidos na ocupação do sertão, tomando posições mais
firmes com os colonos e indígenas quando o conflito já estava ao fim e as terras
asseguradas. O conflito entre o paulista e mestre-de-campo Manuel Álvares de Moraes
Navarro com o sesmeiro e Capitão-mor do Rio Grande, Bernardo Vieira de Melo,
fundador do arraial no Açu, e de posse da maioria das terras dessa região, denota as
disputas pelo poder entre Mestres-de-campo e Capitães-mores, nas quais se acrescenta
ainda as reivindicações de sesmarias feitas pelos moradores, que se achavam os
verdadeiros conquistadores das terras:
A má distribuição das terras gerou imensos latifúndios desocupados,
prejudicando os moradores da região (...). A lei de 9 de janeiro de
1697, que impedia a doação de sesmaria, não terminou com o
latifundiarismo, porque não tinha efeito retroativo. As sesmarias que
já haviam sido doadas antes de 1697 estavam garantidas. Assim, o
latifúndio continuou assegurado, como no caso dos Ávilas, Guedes de
Brito e outros donos de imensas terras do sertão. (PIRES, 1990,
p.112).

Em relação à pesquisa de campo realizada na comunidade, além do
território estar dividido em nome de vários proprietários, vemos que em uma parte há
uma longa cerca feita de pedras, onde segundo os moradores, foi construída no tempo
em que o fazendeiro Fernando Soares administrava vivamente suas terras. Um morador
4
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elata que
ainda participou na construção dessa cerca, junto com Manoel Mariano, a mando do tal
fazendeiro. Desde sempre foram chamados por Caboclos, nome que vem daqueles que
fundaram a comunidade de mesmo nome. Seu Zé Mariano lembra-se de quando criança
ver sempre
caboclas. Também disse que aquela região era uma mata fechada dos índios, e fez
referência aos
E que as casas na
época em que era criança eram cobertas de palha com mufumbo, muito mais fortes que
as feitas de taipa. Assim, percebe-se que a construção de sua especificidade étnica e da
civilizado (provavelmente o fazendeiro da região). É capturada dentro de uma furna
(espécie de caverna), aonde depois viria a ser civilizada.
Sobre isso, o autor Santos Junior pontua bem quando escreve que
embora a população masculina dos índios tapuias realmente tenha
decrescido a números quase imperceptíveis em algumas áreas da
capitania do Rio Grande devido às mortes ocorridas nos combates, as
doenças e as migrações forçadas; por outro lado, foram bastante
comuns no sertão seridoense e da ribeira do Açu as notícias referentes
às caboclas brabas amansadas e pegas a dente de cachorro ou a casco
de cavalo, para servirem como domésticas ou mulheres para os
vaqueiros. (SANTOS JÚNIOR, 2008, p.189)

-se
A
á uma captura análoga à prática da caça e associa essa tapuia a
domesticação da Tapuia manifesta a passagem de um universo selvagem (bravura e
da índia Tapuia e o parentesco desta com o branco, já que a partir disso é que se teria
Na comunidade em questão, temos três
irmãos (seu Luiz, Bolero Velho e seu Zamba) que se diferenciam como as referências
genealógicas da comunidade. Suas narrativas de memória frente à índia pega a casco
de cavalo faz com que percebamos a etno-história como potencializadora da descrição
da comunidade estudada, pautada numa investigação, na qual os índios se inscrevem em
sua temporalidade, ordenando e preenchendo uma série temporal a fim de revelar as
narrativas da história do grupo. Vale salientar que a categoria índio é uma criação da
nossa cultura e sociedade, e definir-se como índio é reconhecer a diferença que há em
Durham (1982) lembra que é preciso definir um lugar para o índio na
sociedade nacional. O Estado sempre esteve responsável pela aplicação de uma política
específica de proteção a esses indígenas, o que de certa forma contraria a constituição
desses para interesses particulares, representados no Estado. Portanto, merece cuidado e
análise de como o Estado vem considerando esses índios no contexto da sociedade
terferências na
autonomia política e econômica desses grupos. Dessa forma, a questão indígena acaba
por assumir uma dimensão política, muita das vezes ignorada por parte de setores
influentes desse meio.
Do período onde se realizou a pesquisa, podem-se perceber muitas incursões
à comunidade, muitas das vezes com a presença do coordenador técnico local da
FUNAI. Em relação à atuação da FUNAI, inicialmente a comunidade estava ainda
5
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muito confusa e percebia-se um comportamento superficial por parte dos moradores.
Mas à medida que se ia fazendo um contato mais frequente com os líderes da
comunidade, a relação se tornou bastante amistosa. Durante o processo de pesquisa de
campo a comunidade transmitiu tranquilidade e ânimo durante as conversas e coletas de
dados.
A comunidade dos Caboclos ainda teve participações positivas nas
Assembleias realizadas (I Assembleia em 2009 e II Assembleia Indígena em 2011),
assim como na I Assembleia de Mulheres Indígenas no ano de 2011 na cidade de Assú.
A participação nesses eventos tem sido cada vez mais crescente e avaliada pela
comunidade como importantes no processo de mobilização da própria comunidade e
construção de uma rede de contatos entre as demais comunidades envolvidas. As
reuniões dentro da comunidade, com a presença tanto da FUNAI ou dos pesquisadores,
assim como das pessoas das outras comunidades nos períodos de divulgação e discussão
sobre as assembleias, foram bastante positivas, com a comunidade se mostrando bem
receptiva e propícia a discutir as questões e sugestões que apareciam. A interação entre
as próprias pessoas da comunidade foi importante no sentido de construção de um
quanto se percebe como fator importante a maior participação da comunidade pelos seus
interesses de demanda territorial e indígena.
CONCLUSÃO
Em relação ao panorama atual da questão indígena no Estado do Rio Grande
do Norte, no qual a comunidade dos Caboclos está inserida, as assembleias indígenas de
âmbito estadual já realizada refletem o quanto as mobilizações dos grupos indígenas
potiguares têm conseguido avanços. Especificamente a II Assembleia Indígena,
realizada no mês de novembro de 2011 na cidade de Goianinha, exemplifica a
organização das lideranças dos grupos indígenas, que junto com a comunidade dos
Caboclos, percebe-se a rede de comunicação interna e externa estabelecida entre os
mesmos. A contemporaneidade em relação aos indígenas potiguares pode ser vista
justamente nesse aspecto, nas articulações promovidas em conjunto entre as
comunidades indígenas como os Eleotérios do Catu e os Mendonça do Amarelão.
Nessa medida, a comunidade dos Caboclos tem participado ativamente desses
encontros, assim como buscam estar em constante comunicação com as demais
comunidades que possuem a demanda sobre a questão indígena e territorial.
Um desafio a ser superado são os impedimentos burocráticos que limitam as
reivindicações de reconhecimento e territorialização. Não parando apenas nesse ponto,
mas também se percebe desafios encontrados em uma maior sensibilização das
comunidades buscando uma melhor organização e interesse dos seus moradores no
sentido de melhor articular as reivindicações e assim haver a consolidação e ampliação
das redes já estabelecidas entre elas. Há dificuldades do poder público e instituições
responsáveis atender de forma mais prática e rápida as reivindicações e também
melhorias na saúde e educação, com o crivo das lideranças indígenas.
As parcerias e o interesse em articular a questão indígena com as ações do
Estado, com uma agenda pautada na regularização fundiária, saúde e educação
diferenciada, devem ser buscados como uma das soluções referentes à questão indígena
no Estado. A emergência de comunidades indígenas no Rio Grande do Norte, além de
demonstrar a efetiva presença indígena, subvertendo a previsão de que eles foram
exterminados ou mesmo dispersos junto aos colonizadores, revela um movimento
6
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Para tanto, são
necessários trabalhos no âmbito local onde a comunidade está inserida, a fim de
conhecer e localizar a presença indígena e a relação destes com os colonizadores,
compreendendo sobre outras visões um passado que é lembrado apenas pelo massacre
indígena e de sua cultura.
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NIETZSCHE: A VIDA COMO CRITÉRIOS PARA AVALIÇÃO E A CRIAÇÃO DE
NOVOS VALORES
Garbênia Bezerra de Oliveira1; Marcos de Camargo Von Zuben2
RESUMO: O presente artigo tem como finalidade esclarecer às noções de cultura que por meio de
vários fatores transformam a sociedade. Para o filósofo, a idéia de cultura está ligada a
mediocridade, e visa tonar as pessoas iguais. Pretende também, analisar os critérios de uma vida
doente, postulando uma nova ética que afirme a vida na obra de Friedrich Nietzsche, Humano
Demasiado Humano. Nietzsche critica radicalmente a cultura ocidental, esta atinge em todas as suas
modalidades: filosofia, religião, moral e arte. Nietzsche afirma que a cultura ocidental está baseada
numa certa moral, caracterizada por uma atitude que desvaloriza o mundo sensível, o mundo do
devir, tudo o que é corpóreo. Para Nietzsche, o homem não pode fugir ou negar a vida, ele tem que
afirmar a vida. Segundo Nietzsche, a metafísica negou a vida humana, porque desvalorizou este
mundo, em detrimento de uma a valorização filosófica e religiosa de outro mundo, transformando o
mundo verdadeiro e superiormente real, no mundo fantasmagórico vislumbrado pela metafísica. O
filósofo dá golpes de martelada e destrói todos os alicerces que serviam de base para a moral
ocidental, iniciada por Platão e Sócrates. Com base no que foi estudado, podemos dizer que o
filósofo se preocupa em inserir uma nova ética que supere esses valores instituídos.
PALAVRAS_CHAVE: Cultura, Moral, Metafísica e Nietzsche.
INTRODUÇÃO
Nietzsche propõe-se a dar uma nova perspectiva sobre a questão da existência, negando o
mundo celeste, postulando uma ética de afirmação da vida, na sua imanência. Nietzsche como
filósofo e psicólogo, como aquele que capta os sintomas da cultura ocidental, visa diagnosticar o
seu desenvolvimento, que está intoxicada por uma moral, que nega tudo o que é natural, a vida. A
metafísica ocidental dá inicio com o pensamento de Sócrates e Platão. E torna-se decadente, porque
é uma atitude antinatural, que estabeleceu ao homem como este deveria agir rejeitando tudo o que é
natural ou sensível. Platão teria dado ênfase a fazer uma distinção entre dois mundos, um mundo
sensível (ilusório e falso), e um mundo inteligível (real verdadeiro), porque este seria a forma mais
correta para o homem pensar. Podemos dizer que tanto o platonismo como o cristianismo são
manifestações de uma atitude que nega a vida. Ou seja, para Nietzsche é uma atitude covarde, pois
este homem é incapaz de suportar a causa de seus sofrimentos, e por isso ele constrói um mundo
artificial, para que este possa servir de refúgio e conforto para poder situar-se nesse mundo.
Nietzsche quer que o homem liberte-se dessa moral que atrofia e que nega vida através de seus
instintos.
MATERIAL E MÉTODOS
A principal obra utilizada para a presente pesquisa, no pensamento de Friedrich
Nietzsche, foi Humano, demasiado humano. Escrito em memória do filósofo do Iluminismo
Voltaire. Para investigar o conceito de cultura e os pressupostos de uma ética que afirme a vida,
foram também utilizados livros e artigos de diferentes autores que serviram de base para os
resultados dessa pesquisa.
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RESULTADO E DISCUSSÃO
Humano Demasiado Humano. Um livro para espíritos livres foi escrito no ano de
1878 em memória do filósofo do iluminismo Voltaire. Marca o rompimento com o romantismo de
Richard Wagner e o pessimismo de Arthur Schopenhauer. Nesta obra o autor desenvolve seu
pensamento filosófico abordando conceitos como metafísica, religião, amor, moral, política,
ciência, cultura e civilização. Analisa e discute sobre a história dos sentimentos morais, que
atravessaram os séculos de toda a história da humanidade, criticando a religiosidade do homem,
descrevendo os sentimentos e as vivencias dos artistas e dos escritores, examinando o homem e suas
atitudes perante as sociedades.
A presente pesquisa tem por finalidade analisar e discutir os conceitos de cultura,
civilização, e moral, no qual a cultura ocidental está intoxicada. Para o filósofo, civilização é tudo
aquilo que declina e domestica o homem, a cultura é a valorização e elevação da vida. Ao analisar o
presente e passado dos tempos modernos, Nietzsche se depara com uma situação de catástrofe, ou
seja, a Modernidade está imersa em um suicídio de fundamentos, que desde o inicio esteve presente
na cultura ocidental. Ou seja, a grande catástrofe da modernidade é o niilismo. Segundo Nietzsche o
niilismo significa dar a vida um sentido quando este mesmo sentido não está nele. “Niilismo
significa que “Deus morreu”, isto é o conjunto dos ideais e dos valores que garantiam a dominação
da decadência, traiu o nada que era seu fundamento oculto”. (GRANIER, 2009, p. 33).
O que Nietzsche pretende fazer, na realidade, é mostrar para o homem moderno que Deus está
morto e que todos nós somos seus assassinos. O homem moderno volta-se após constatar que a
morte de Deus é geradora de todo o niilismo, próprio de sua história: o cristianismo se apóia em
ilusões. Moldou a civilização europeia, e fez com que esse homem moderno se afogasse em um
nada.
Os conceitos de cultura e civilização estão relacionados à crítica da cultura moderna,
Nietzsche trata do tema cultura em diversas obras, para discutir essa problemática. Ao criticar a
cultura ocidental até os dias atuais, o filósofo visa destruir a metafísica, pois a cultura ocidental está
vislumbrada por uma moral antinatural que desvaloriza a vida. Sócrates e Platão foram os grandes
responsáveis pela origem da decadência da cultura ocidental. Inventaram a metafísica com o intuito
de renunciar ao mundo sensível do devir, considerado um plano de realidade imperfeita. O homem
estando em seu percurso, inserido em um mundo, onde ele atribui toda a causa de seus sofrimentos,
constrói outro mundo, dado como o único e verdadeiro.
Em todas as épocas, os grandes sábios pronunciaram o mesmo juízo sobre a vida:
ela não vale nada... Sempre em toda parte se ouviu a mesma cantilena sair de suas
bocas - uma cantilena cheia de dúvida, cheia de melancolia, cheia de cansaço da
vida, cheia de resistência á vida. O próprio Sócrates disse ao morrer: “Viver- isso
significa padecer de uma longa doença: devo um galo a Asclépio salvador”.* O
próprio Sócrates estava farto da vida. – O que isso demonstra? O que isso mostra?
– Outrora se teria dito (oh, isso foi dito, e em voz alta o bastante, nossos
pessimistas puxando coro!): “Deve haver alguma verdade ai, em todo caso”! O
consensus sapientium** “prova a verdade.” – Ainda falaremos hoje? É ilícito fazêlo? “Deve haver alguma doença aí, em todo caso” – essa a nossa resposta:
deveríamos primeiro ver de perto esses grandes sábios de todas as épocas! Será que
estavam acabados? Cambaleantes? Decadents? Será que a sabedoria aparece na
Terra sob a forma de um corvo que se entusiasma com um ligeiro odor de
criança?... (NIETZSCHE, 2009, p. 26).

Este mundo será para Nietzsche, um mundo de construção de fraqueza, do homem
decante. Os valores que foram atribuídos pela cultura ocidental, são valores depreciativos, nocivos e
prejudiciais, postos que negam a vida. Esse agir moral é determinado por um conjunto de instintos,
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ou seja, afirmativa como forma de glorificar esta vida, ou negativo como preceito de negar a vida, e
as suas paixões em detrimento de uma moral metafísica, que para Nietzsche tem um grande
fundamento psicofisiológico, porque é a partir do corpo do indivíduo que julga e da forma como
este se relaciona que se constitui a perspectiva sobre a vida, chamada valor. A moral é uma
manifestação, ou sintoma que determina a espécie de vida, onde o indivíduo visa afirmar ou negar
esta vida. Podemos dizer que a metafísica ocidental é uma moral disfarçada, de uma vontade
condicionada por uma determinada concepção do que é bom e do que é mau. Criou-se o mundo do
ser, do bem, para declarar ódio a este mundo, no qual o homem fraco não consegue mais viver,
neste mundo onde tudo é ilusório e falso. A criação de um mundo superior, ou tido como o mais
perfeito. A genealogia da metafísica ocidental revelou que esta é uma vontade dos fracos,
medíocres, seres decadentes incapazes de afirmar a vida.
O cristianismo herdou as raízes da metafísica socrático-platônica, pois ambos negam a
vida sob certos valores, que Nietzsche denuncia como niilista. Esses valores presentes na cultura
encontram-se em um contexto crucial, ou seja, são as crises de valores que declinam a vida.
Nietzsche pretende diagnosticar a modernidade que está remetida por uma catástrofe, o niilismo.
A metafísica ocidental é um pensamento e uma atitude covarde perante a toda realidade.
O homem não suportando a dor, a angustia nesse mundo onde ele está inserido, o qual atribui à
causa de seus sofrimentos, cria um mundo artificial, verdadeiro onde ele possa viver
tranquilamente. Os valores impostos pelo cristianismo são valores antinaturais que corrompem o
homem e atrofia a vida, o sacerdote impõe obediência a um ser superior, em troca da sua salvação
em outro mundo. Esses valores serão tidos como verdadeira moral e terá total desprezo por tudo o
que é sensível e natural. Os mais fortes, os dominadores, tem a capacidade de constranger os mais
fracos, como forma de respeitar determinadas regras da vida. O temor à punição obriga o fraco a
renunciar a os desejos, satisfação, a respeitar uma ordem estabelecida por um ser superior,
forçando-o a criar a consciência do seu dever para com o senhor. Então surge na mente do escravo a
má consciência de si como pecador.
Em todas as épocas se quis melhorar os “homens”: isso, sobretudo foi chamado de
moral. Sob a mesma palavra, porém, se escondem as mais diversas tendências.
“Tanto a domesticação da besta homem quanto o cultivo de um determinado
gênero de homem foram chamados de melhoramento”: apenas esses termini*
zoológicos expressam realidades – realidades, todavia, das quais o “melhorador”.
típico, o sacerdote, nada sabe – nada quer saber... Chamar a domesticação de um
animal de “melhoramento” soa aos nossos ouvidos quase uma piada. Quem sabe
acontece nas exposições de feras duvida que nelas a besta seja “melhorada”. Ela é
enfraquecida tornada menos daninha, transformada numa besta doentia através do
afeto depressivo do medo, através da dor, dos ferimentos, da fome. – Não é
diferente com o homem domesticado que o sacerdote “melhorou”. No inicio da
Idade Média, quando a Igreja era de fato, sobretudo uma exposição de feras, se
caçavam por toda parte os mais belos exemplares da besta loura – “melhoram-se”,
por exemplo, os nobres germanos. Mas qual era depois a aparência de um desses
germanos “melhorados”, seduzidos por dentro para dentro do convento? A de uma
criatura de homem, de um aborto: ele se transforma em pecador, está metido na
jaula, fora, trancado entre conceitos que eram todos terríveis... E ali estava agora,
doente, miserável, malévolo contra si próprio; cheio de ódios contra os impulsos da
vida, cheio de suspeita quanto a tudo que ainda era forte e feliz. Em resumo um
“cristão”... Falando fisiologicamente: na luta contra a besta, torna-la doente pode
ser o único meio de enfraquecê-la. Isso a Igreja entendeu: ela corrompeu o homem,
ela o enfraqueceu – mas pretendeu tê-lo “melhorado”... (NIETZSCHE, 2009, p.
61).
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A noção de civilização é um processo de “homem civilizado”, um homem bom, ou
seja, cristão, e este são visto como um homem em processo de melhoramento, que para Nietzsche
não passa de enfraquecimento do homem. Esse processo de civilização também é um amansamento
do animal, esse enfraquece e diminui a sua vontade de viver fortemente. É também pela
modernidade como igualdade, direito, compaixão, democracia, que esse processo enfraquece a
natureza e os instintos humanos, reprimindo a natureza do animal. Tudo isso remete apontar as
relações existentes entre processo civilizatório, tanto a moral como a religião. Tal moral é sagrada,
ou seja, para além das atividades humanas. O grande causador do estado doente é o cristianismo.
O homem declarou guerras aos seus instintos, desprezando suas paixões e prazer, através
dos valores baixos e fracos devendo total obediência, e sacrifício, a um ser transcendente (deus).
Podemos dizer que esses valores representam uma atitude covarde, frágil, por não conseguir dizer
sim a esta realidade, e perante o que ela é difícil de dominar o corpo, os sentimentos, o homem se
vinga sobre tudo o que é sensível, como ideal a vida, e só poderá ser destruída com a invenção de
um reino, onde todos os males serão curados. O grande causador desse pensamento hostil é o padre
ascético, pois o homem estando consumido pelo desejo do além-mundo despreza esta vida,
julgando-se inferior, é também um ascendente sobre os homens, ou seja, o padre ascético tem o
remédio para salvar os pecadores da perdição, e este remédio de salvação é a moral cristã. Os
valores impostos resultante desta inversão são determinados pela vontade de poder vingativa dos
falhados, conduzidos pelos inimigos maldosos, os padres ascéticos. A agressividade torna-se
injusta, assim como a coragem que os fortes regem sobre os fracos, torna-se brutal e perniciosa. Ao
invés de exaltar a alegria de viver, o homem exalta a fraqueza, a impotência e mansidão.
Coloco como principio numa fórmula. Todo naturalismo na moral, ou seja, toda
moral sadia, é dominado por um instinto de vida - um mandamento qualquer da
vida é preenchido por um cânone determinado de “deves” e não “deves”, quaisquer
obstáculos e hostilidades no caminho da vida são assim removidos. A moral
antinatural, ou seja, quase toda moral que até agora foi ensinada, venerada e
pregada, volta-se, ao contrário, justamente contra os instintos da vida – ela é uma
condenação desses instintos, ora secreta, ora sonora e atrevida. Ao dizer que “Deus
vê o coração” *, ela nega os desejos mais baixos e mais altos da vida, tomando
Deus como inimigo da vida... O santo em quem Deus se compraz** é o castrado
ideal... A vida acaba onde o “reino de Deus” começa... (NIETZSCHE, 2009, p. 46).

Deus é a mais criminosa das invenções, porque em seu nome declarou-se guerra à
própria vida. O homem fraco construiu um mundo artificial, como forma de estabilidade, segurança
e de paz. Podemos dizer que o cristianismo e o platonismo interpretam o mundo e a vida, pois estes
correspondem a uma determinada forma de avaliação, ou seja, juízo de valor, no qual dá valor a
vida. Esta é uma vontade de poder, ou seja, todas as formas culturais criadas pelo homem são
vontade de poder. Ela pode ser negativa ou afirmativa, o homem em sua imanência, decide como
ele pode afirmar as suas vontades. Nietzsche dá golpe de martelada numa cultura intoxicada
totalmente pela moral metafísica. Destruir a moral significa destruir uma imoralidade imposta pelos
preceitos metafísicos.
Para Nietzsche o que diferencia um homem forte de um homem fraco, é a sua capacidade
de dizer sim a vida, por mais que este homem possa sofrer, ele vai querer afirmar esta vida tal como
ela é. Diferentemente do forte, o homem fraco não suportando a vida, vai desvalorizá-la afirmando
que existe uma vida, um além-mundo, em que não existe sofrimento, dor, angústia e morte. Esse
mundo é para o fraco o mundo ideal, o mais perfeito. O homem desvalorizou a vida em nome de
valores superiores à própria vida. Deus não passa de uma ilusão imaginária, que apenas serviu de
base para amordaçar o homem em nome de uma moral vigente, em nome de tudo o que é sagrado.
Deus como bem supremo é a forma suprema de culpa da existência humana, um legislador, cria leis
para que seus cristãos possam obedecer, em troca da sua recompensa no Além (imortalidade da
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alma). O homem desvalorizou a vida em nome de valores superiores à própria vida, o que para
Nietzsche não é aceitável, pois não existem valores superiores a própria vida. É a vida que tem que
servir de base para a elaboração de valores, é a vida quem deve ser avaliadora e não ser avaliada. A
vida deve ser colocada como critério de avaliação e não mais deus, representado pela moral judaicocristã ou mesmo através do homem moderno, pelo uso da razão. Essa é uma inversão feita por
Nietzsche tendo como instrumento o método genealógico, que subjaz desde o início até o final dos
escritos desse filósofo. Essa valorização da vida está dentro do projeto nietzschiano de
transvaloração de todos os valores. Então, Nietzsche propõe uma transvaloração dos valores, termo
que significa um questionamento a todos os costumes que estão inseridos em toda a cultura. A
transvaloração representa a criação de novos valores, valores esses que digam “sim” à vida, que
sejam avaliados a partir da vida. Esta visa superar toda a moral judaico-cristã.
Nietzsche como médico e psicólogo da cultura ocidental, fez uma análise e mostrou o que
realmente é a moral cristã, e apresenta como um destino para superar a moral cristã através da
fórmula da transvaloração. É a criação de novos valores que não permitam a negação da vida.
Assim, pode-se dizer que a transvaloração, no itinerário nietzschiano, significa olhar diferentemente
os valores, relacionar-se diferentemente com os valores de forma que a vida não seja depreciada, de
forma que a vida seja afirmada incondicionalmente, mesmo nas situações mais adversas ou mais
cruéis, a vida deve ser afirmada. E para se fazer isso é necessário superar aquela velha moral
judaico-cristã e a consciência científica moderna com a sua vontade de verdade a qualquer custo,
que nega esta vida em nome de além-mundos. Nietzsche não deseja fundar outra moral, ele quer
que a vida seja protegida dessas morais. O objetivo de Nietzsche não é fundar outra moral
distinguindo o que deve ser feito de bom ou mau. A vida é que está em jogo, ela deve ser protegida
e ser avaliadora e não mais ser avaliada, os valores precisa ser instituído a partir da vida – ela se
torna o critério maior para a criação de valores.
CONCLUSÃO
Com base no que foi estudado, nas mais diversas obras do filósofo Nietzsche, podemos averiguar
que este lança sua critica mais radical a cultura ocidental, pois está vislumbrada por uma moral. A
decadência, segundo Nietzsche, começa com a filosofia socrático-platónica. O pensamento
ocidental tem identificado a verdade com o Bem, mas o que se tem considerado verdadeiro
representa uma construção artificial que nega a realidade e o que se tem considerado bom
corresponde a uma condenação de tudo o que é natural, das raízes profundas da vida. Nietzsche
avalia negativamente o pensamento europeu desde Sócrates até aos nossos dias. Como o
cristianismo, herdeiro do platonismo, ocupa um lugar central no desenvolvimento da cultura
ocidental, ele é, aos olhos de Nietzsche, o agravamento e a consolidação de uma atitude negativa
perante a vida. Esta moral nega a vida, as paixões, negando o homem em sua imanência e
afirmando o transcendente (deus). O artista também irá se diferenciar como um deus, pois este foi
concebido com um dom, que os demais não terão.
Nietzsche pretende criar novos valores para que o homem possa afirmar à vida em sua imanência,
protegendo o homem da moral vigente que degrada e nega a vida.
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NIETZSCHE E O TRÁGICO: O INSTANTE ATEMPORAL A SERVIÇO DA VIDA
Lindoaldo Campos1; Marcos de Camargo Von Zuben2

RESUMO: O pensamento de Nietzsche é perpassado, todo ele, pela noção do trágico, que, no
entanto, adquire nuances diversas neste percurso, vinculando-se, em um primeiro momento, à
contraposição à noção aristotélica de catarse e ao socratismo estético, tornando-se consentânea, num
segundo momento, com a noção heraclitiana da inocência do devir para, adiante, alcançar sua
formulação mais radical no pensamento do eterno retorno, elemento-símbolo do projeto
nietzscheano de transvaloração de todos os valores. Desta forma, tendo em mira a importância que
o trágico possui no pensamento de Nietzsche, impende tentar acompanhar este andarilho em seu
espinhoso caminho e compreender de que forma esta noção se encontra compreendida no seio de
uma sabedoria dionisíaca, proposta ética que afirma a vida como elemento a partir do qual se torna
possível (e necessária) a avaliação dos próprios valores morais com vistas à criação artística de si
mesmo.
PALAVRAS-CHAVE: Nietzsche; Trágico; Vida.
INTRODUÇÃO
Inserida no âmbito daquilo que Nietzsche denomina de uma sabedoria dionisíaca, a
noção de trágico permeia todo o pensamento de Nietzsche, havendo-se assinalado, inclusive, que
O dionisíaco é não apenas o conceito que guia a sua filosofia trágica, mas é talvez
o único conceito nietzschiano que percorre toda a sua obra, podendo ser encontrado
desde a sua origem, em O nascimento da tragédia, até os fragmentos do último
período de sua vida.3

Não há que negar, portanto, a existência de um “nexo subterrâneo”4 entre O nascimento
da tragédia e Assim falou Zaratustra, nexo este que espouca, aqui e ali, com mais ou menos
virulência, nos demais períodos do pensamento de Nietzsche.
Neste itinerário, o trágico sofre diversas e profundas variações: vinculado, num primeiro momento
(em O nascimento da tragédia) à concepção de uma metafísica de artista de viés schopenhaueriano,
a partir sobretudo de Assim falou Zaratustra Nietzsche passa a compreender esta noção como
elemento substancial de sua crítica à moral cristã e da fundação de uma perspectiva ética de
afirmação da vida em que, desvencilhado da culpa e do ressentimento, o homem possa, enfim,
autossuperar-se e promover a construção artística de si mesmo5.
1

Licenciando em Filosofia pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. Mestrando em Filosofia pela
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN.
2
Docente do Departamento de Filosofia, Campus Central, UERN, e-mail: zuben@uol.com.br
3
José Thomaz Brum, O pessimismo e suas vontades: Schopenhauer e Nietzsche, p. 73. É bem isto, aliás, o que o próprio Nietzsche
assinala, quanto à concepção de Aurora e Humano, demasiado humano:
Que eu confesse isso, portanto, com gratidão: naquela época, quando comecei a estudar a regra “ser humano”, andei
encontrando e me passaram pelo caminho espíritos estranhos e nada inofensivos, entre eles até mesmo espíritos muito livres –
, e sobretudo um, e este sempre de novo, nada menos que o próprio deus Diôniso: - o mestre a quem outrora eu, em anos bem
mais juvenis, havia oferendado sacrifícios repletos de inocência e temor.
(Frag. póst. 41[9], in Fragmentos do espólio, p. 594)
4
5

A expressão é de Giorgio Colli, in Escritos sobre Nietzsche, p. 89.
De se ver, p. ex., que, em Humano, demasiado humano, Nietzsche chega a dizer que “Platão talvez tivesse razão em pensar que a
tragédia nos torna mais medrosos e sentimentais” (Humano, demasiado humano, 212), quando, em Além de bem e mal, ensinará a
“dureza contra si e veneração diante de todo rigor e dureza” (Além de bem e mal 260).
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Neste sentido, Nietzsche se contrapõe às interpretações clássicas sobre o trágico – que o
concebem, em suma, estreitamente vinculado a uma concepção fatalista e determinista da
existência6 – para pensá-lo como positividade, vinculando-o à consagração da vida em sua inteireza,
ao sentimento de leveza que arrima a atividade do artista-criador, o que remete à hipótese principal
deste texto, que consiste na concepção de que a ética nietzscheana como afirmação trágica da vida
vincula-se a uma nova relação com o tempo e com a temporalidade, que se manifesta sobretudo
através da perspectiva do eterno retorno e da noção estética da existência, compreendida como o
eterno trabalho de criação de si.
Entrevistas, assim, a importância que a noção de trágico possui e as diversas e
profundas implicações que dela ressaem no (e para o) pensamento de Nietzsche, o objetivo deste
texto consiste em acompanhar este filósofo-andarilho em seu percurso reflexivo sobre este tema,
com o escopo de trazer à baila elementos necessários à iluminação das veredas em que se
encontram algumas das principais questões (a) que seu pensamento (nos) expõe.
MATERIAL E MÉTODOS
Tendo em vista o objetivo desta pesquisa, que é analisar o tema do trágico no pensamento de
Nietzsche, através da compreensão das várias nuances que este conceito toma no transcurso de seu
pensamento, investigou-se as principais obras de Nietzsche em que este tema aparece de modo mais
relevante. Como bibliografia secundária foram utilizadas obras e artigos de importantes
comentadores de Nietzsche, com ênfase no tema proposto.
Como estratégia metodológica, procurou-se analisar o trágico no pensamento de Nietzsche
diferenciando-o da compreensão que a tradição tinha da tragédia, ressaltando o aspecto existencial
desse conceito como o modo peculiar da interpretação que Nietzsche faz do trágico. Tal caráter
existencial será apresentado a partir da implicação do trágico como uma nova relação com a
temporalidade e com a experiência estética de criação de si, consubstanciados na noção de eterno
retorno.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O TRÁGICO E A METAFÍSICA DE ARTISTA
Já se observou, com inegável pertinência, que com Aristóteles tem início uma poética
da tragédia e, em Nietzsche encontra-se o ápice de uma análise que se refere, em última instância, a
uma interpretação ontológica ou metafísica do fenômeno trágico, o que se logrou denominar de uma
filosofia do trágico, presente já em sua primeira obra, O nascimento da tragédia, o rebento que o
insere na polêmica sobre a arte grega que então se trava no seio da intelectualidade alemã, que
postula uma “divisão entre uma Grécia marcada pela serenidade, ou simplicidade, característica que
lhe dá Winckelmann, e uma Grécia arcaica, sombria, violenta, selvagem, mística, extática, como
aparece bem claramente em Hölderlin”7.
Fundado nos conceitos de apolíneo e dionisíaco – referidos às noções
schopenhauerianas de representação e vontade –, O nascimento da tragédia constitui um registro
6

A exemplo de Schelling, quando, a respeito da tragédia Édipo Rei, de Sófocles, termina por acentuar:

Muitas vezes se perguntou como a razão grega podia suportar as contradições de sua tragédia. Um mortal, destinado pela
fatalidade a ser um criminoso, lutando contra a fatalidade e no entanto terrivelmente castigado pelo crime que foi obra do
destino [...] O fato de o criminoso ser punido, apesar de tar tão-somente sucumbido ao poder superior do destino, era um
reconhecimento da liberdade humana, uma honra concedida à liberdade. A tragédia grega honrava a liberdade humana ao
fazer seu herói lutar contra o poder superior do destino [...]
(Cartas sobre dogmatismo e criticismo, vol. 3, p. 81 e ss, apud Peter Szondi, Ensaio sobre o trágico, p. 29)
7
Roberto Machado, O nascimento do trágico, p. 215.
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filológico-filosófico contraposto à concepção de Aristóteles a respeito da tragédia, sobretudo quanto
a seu efeito, a catarse (katharsis), concebida, em suma, como “uma espécie de purificação e um
alívio acompanhado de prazer”8.
O questionamento da catarse aristotélica é, no entanto, apenas o mote, o ponto de
partida da crítica nietzscheana; seu principal alvo é bem outro, e só se dá a conhecer já nas últimas
partes dO nascimento da tragédia: a equação socrática razão = virtude = felicidade. Com esta
equação, diz Nietzsche, “a mais bizarra equação que existe, e que, em especial, tem contra si os
instintos dos helenos mais antigos”9, representa-se “a ilusão de poder curar [...] a eterna ferida da
existência”10. Instaura-se, aí, o moralismo na filosofia: “razão = virtude = felicidade significa tãosó: é preciso imitar Sócrates e instaurar, permanentemente, contra os desejos obscuros, uma luz
diurna – a luz diurna da razão”11.
E, para perfazer a contraposição a este pensamento de dècadence12, Nietzsche põe em
evidência o aspecto dionisíaco da tragédia, ou seja, a pulsão artística que diz respeito a uma
experiência de reunidade, ante o perigo extremo advindo do excesso de individuação que pode advir
do apolinismo e donde pode derivar o enfraquecimento da própria vontade e, portanto, a
degradação, o despedaçamento da própria vida.
Ora, esta unificação é precisamente aquilo a que Nietzsche dará, adiante, a denominação
de metafísica de artista13: a miragem criada pelo gênio artístico que torna o homem capaz de se
colocar diante da existência sem excluir seus aspectos problemáticos e sem ceder à sua força
destruidora. Tem-se, portanto, que Nietzsche tem na tragédia um tônico que oferece ao espectador
um êxtase vital, uma vontade de viver capaz de torná-lo mais forte para não apenas suportar mas –
inclusive e sobretudo – alegrar-se com a dor.
ZARATUSTRA E A DANÇA DO ETERNO RETORNO: A RADICALIZAÇÃO DO
TRÁGICO
Originada já nos escritos anteriores aO nascimento da tragédia, entoupeirada em
Aurora, Humano, demasiado humano e densificada nA gaia ciência, é apenas com Zaratustra, no
entanto, que a noção do trágico adquire, a final, a condição de “ato supremo”14.
Com efeito, se nas obras posteriores a O nascimento da tragédia, Nietzsche não deixa
de se referir, ainda que en passant, ao trágico15, é em Assim falou Zaratustra, em um dos
derradeiros atos desta tragédia, que Dionísio veste, enfim, sua última máscara: no palco, sua
persona é, agora, o anunciador do super-homem.
Incipit Zaratustra é incipit tragœdia16: aqui, novamente o trágico; entretanto, já não
mais necessariamente associado a uma determinada forma estética mas a um aspecto éticoexistentivo. Aqui, novamente a máscara; todavia, já não mais como artefato dissimulador, mas
como a gálea dos que labutam reservando para si a ausência de determinações e descortinando para
todos a riqueza do caos, a exemplo de Zaratustra, que fala “para todos e para ninguém”.
Sob esta perspectiva, se nO nascimento da tragédia Dionísio ainda se “escondia sob o
8

Aristóteles, Política, Livro VIII, Cap. 7, 1341b, 32-40 e 1342a e ss..
Crepúsculo dos ídolos, II, 4.
10
O nascimento da tragédia, 18.
11
Crepúsculo dos ídolos, II, 10.
12
No pensamento de Nietzsche, o termo dècadence possui sentido específico: significa a recusa à totalidade da existência, da “vida
que declina”, ou seja, de ideias e práticas (verbigratia, da ciência e da má compreensão do corpo) que postulam a vida como algo
que deve ser julgado, justificado, resgatado pela ideia, pela razão. Veja-se, a respeito, Crepúsculo dos ídolos, II, 2 e X, 2 e 3
13
O nascimento da tragédia – Tentativa de autocrítica, 5.
14
Ecce homo – Assim falou Zaratustra, 6. Sobre o termo “entoupeirada”, veja-se Assim falou Zaratustra, III, Das velhas e novas
tábuas, 2.
15
Em Aurora, o trágico transparece, p. ex., nos aforismos 78 e 172 e, em Humano, demasiado humano, p. ex., nos aforismos 108,
169 e 212.
16
A primeira expressão consta de A gaia ciência, 342; a segunda, de Crepúsculo dos ídolos, IV, 6.
9
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capucho do douto, sob a pesadez e a rabugice dialética do alemão”17, sua apresentação agora se
perfaz por meio da máscara de Zaratustra, poeta em que se reflete, em todas as suas nuances, a
imagem do artista ditirâmbico, que anuncia o pensamento terrível do eterno retorno, ante a decisão
que deve tomar em razão desta proposição existencial transformadora18.
Ora, o pensamento do eterno retorno é um pensamento terrível, quiçá o mais terrível que
possa assaltar o homem em sua dimensão ética como alternativa existencial, uma vez que aí pode
estar o “grande destino de ser também o maior perigo e doença”19. Ele pode constituir o mais
pesado dos pesos – para o espírito de vingança que range os dentes ante a imutabilidade do “assim
foi” – ou o ponto culminante do dizer-sim à vida – para o espírito criador que redime o que passou
ao dizer “assim eu quis”20.
Mas de que modo isto é possível? Como não transformar este pensamento terrível em
“modinha de realejo”21 e como desvinculá-lo de uma mera circularidade físico-temporal? Ademais
– e sobretudo –, como redimir o passado se não se pode mudar o que foi?
Ora, diz Nietzsche, esse não-poder-querer-pra-trás quem o preconiza é o espírito de
vingança, um mau espectador da tragédia, que concebe a “má vontade da vontade contra o tempo e
seu 'Foi'”. É preciso, pois, extirpar esta “grande parvoíce”, pois a vontade é na verdade um redentor,
um criador, e deve ser tornada “para si própria o redentor e o mensageiro da alegria”22.
Para isto, é necessário se desvencilhar da inexorabilidade do passado, ou seja, de
qualquer injunção que tenda a concebê-lo como a incompletude de uma experiência que repercute
(que deva repercutir) no horizonte do vir-a-ser. Para além desta perspectiva, cumpre entendê-lo
como integrado ao instante por meio de uma aquiescência criativa, que só tem lugar a partir de uma
decisão, de uma afirmação existencial.
Portanto, o que oferece significado ao eterno retorno é o instante descomunal de que
nos fala o demônio, “esse bater de sinos do meio-dia e da grande decisão, que torna a vontade outra
vez livre, que devolve à terra seu alvo e ao homem sua esperança, esse anticristo e antiniilista, esse
vencedor de Deus e do nada23. Tal é, sob uma perspectiva poético-nietzscheana, um instante
atemporal, porquanto desvinculado da perspectiva linear (e sobretudo religiosa) que o tempo possui
na tradição filosófica24.
Cada situação particular; onde a história é tomada a serviço da vida, a serviço da criação de si, através daquilo que Nietzsche denomina de força plástica, a medida a partir da qual o
conhecimento histórico pode ser concebido como alimento da capacidade criativa, horizonte a partir
do qual o homem promove a sempiterna (embora nem sempre terna) construção-destruição de si
mesmo.
A libertação do instinto de vingança não é, assim, como poderia parecer, uma simples
mudança de atitude da vontade diante da inelutável necessidade da estrutura do mundo. Cuida-se,
antes, de uma atitude de apropriação da história como elemento fundamental do processo de
redenção criativa da própria vontade, de superação das aparentes antinomias entre as dimensões
temporais constitutivas da ação (passado, presente e futuro) e, por fim, de autossuperação.
Daí porque Zaratustra corporifica o herói trágico par excellence, o personagem de um
drama que inicialmente vive o herói apolíneo e que, após um longo percurso, transmuda-se em um

17

O nascimento da tragédia – Tentativa de autocrítica, 3.
Cfr. A gaia ciência,341 e Além de bem e mal, 56
19
Assim falou Zaratustra, III, O convalescente, 2.
20
Assim falou Zaratustra, III, Da redenção.
21
Assim falou Zaratustra, III, O convalescente, 2.
22
Assim falou Zaratustra, II, Da redenção.
23
Genealogia da moral, II, 24.
24
Cfr., por todos, Regina Schöpke, Matéria em movimento – a ilusão do tempo e o eterno retorno (sobretudo a Parte I, intitulada Em
busca do tempo, em que a autora faz uma elucidativa e exaustiva resenha sobre as concepções sobre o tempo na tradição filosófica
ocidental, desde os Pré-socráticos a Heidegger.
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alegre “trasgo dionisíaco”25.
Sob esta perspectiva, em vez de ranger os dentes e se despedaçar, aquele que “é capaz
de se entregar radicalmente no instante à criação de si mesmo e de se fartar [...] no interior dos
limites de cada situação singular”26 louvaria o demônio furtivo que lançasse tal desafio, o desafio do
passado, o desafio de dizer a cada vez Sim “a cada dor e cada prazer e cada pensamento e suspiro e
tudo o que há de indizivelmente pequeno e de grande”27.
O eterno retorno consiste, pois, em suma, na radicalização do trágico, na “mais elevada
forma de afirmação que se pode em absoluto alcançar”28: a alegria que santifica a dor. Daí,
portanto, o liame que une Dionísio a Zaratustra: trata-se, em ambos, das mesmas questões, da
mesma tendência, do mesmo sentido. As respostas é que são diversas:
Se nO nascimento da tragédia Nietzsche aspira à justificação global da existência
(o que significa “dizer sim à vida”) e a consegue com a “metafísica de artista”, em
Zaratustra o eterno retorno, desejado pelo super-homem, torna vão o problema de
justificação da existência, cerrando o horizonte não mediante o “mito trágico”,
senão com a “eternização” do caráter integralmente terreno e imanente da vida.29

Deste modo, nas transmudações que a noção de trágico sofre no tumultuoso percurso do
pensamento de Nietzsche observa-se que se nO nascimento da tragédia ele é vinculado a uma
vontade que se apresenta como essência última das coisas, agora, no Zaratustra, vincula-se a uma
vontade criadora, alheia à culpa, à responsabilidade, zombeteira, fruto do amor ao devir, do amor
fati, elemento nuclear do trágico, consubstanciado na querência de “ver como belo aquilo que há de
necessário nas coisas: – assim serei daqueles que tornam belas as coisas. Amor fati: seja este,
doravante, o meu amor!”, pois “o que se faz por amor sempre acontece além do bem e do mal”30.
Neste drama que é a vida, a questão deve ser posta, a final: “E se a via do espetáculo
fosse uma via de conhecimento, de libertação, da vida, afinal de contas?”31. A resposta... Bem,
tenhamos ouvidos para Nietzsche: não há a resposta; nem, talvez, qualquer resposta. Mas é possível
(basta que o seja) que o objetivo da arte não mais radique na criação de imagens de sonho, no
mascaramento do aspecto terrível da existência, senão na afirmação deste caráter, do caráter trágico
da vida.
E se o artista não fosse um alucinado abandonado à história? É possível que ele seja a
obra de arte que se faz a si mesmo, um campo de batalha, um drama em gente, o autopoiético
navegante que, dominando seus demônios e bailando sobre seus abismos, forja seu estilo, pare seus
centauros, navega seu caminho, é-se-endo.
E se...? – –
CONCLUSÃO
Nietzsche é um pensador de muitas máscaras. Labiríntico, enigmático, resta-nos tentar
vê-lo, escutá-lo a partir de seu próprio perspectivismo. Foi este o modesto propósito que se
perseguiu nesta pesquisa, em que se adotou a vida de sua perspectiva trágica. Através dela, promete
uma arte trágica: a arte suprema do dizer-Sim à vida, invertendo o sentido terapêutico
tradicionalmente atribuído ao trágico (purgativo, segundo Aristóteles; resigna-dor, para
Schopenhauer) para concebê-lo como elemento de uma sabedoria em que sejam não apenas
25

O nascimento da tragédia – Tentativa de autocrítica, 7.
Marco Antônio Casanova, O instante extraordinário, p. 124.
27
A gaia ciência, 341.
28
Ecce homo – Assim falou Zaratustra, 1.
29
Mazzino Montinari, Lo Que dijo Nietzsche, p. 116. Traduzi.
30
A gaia ciência, 276; Além de bem e mal, 153.
31
Giorgio Colli, ob. cit., p. 19.
26
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considerados mas amados como necessários os aspectos mais terríveis da existência. É o que, em
fórmula poética, chama de “amor fati”.
Desta forma, é necessário adotar um caminho que, embora (ou porque) mais laborioso,
tem ao menos a virtude de respeitar a “partitura” da sinfonia nietzscheana, o enredo da obra de um
homem para quem viver significou sobretudo pensar.
Definida a forma, eis o “tema”, o “mote” desta sinfonia: o trágico, fundamento de uma
ética da afirmação, concebida como “alegria de viver, gáudio, júbilo, prazer de existir, adesão à
realidade [...], a ideia [...] de uma fidelidade incondicional à nua e crua experiência do real, a que se
resume e se singulariza o pensamento filosófico de Nietzsche”32.
No drama nietzscheano, a palavra poética reivindica seu papel de instrumento da
conversão do trágico em força criadora e cri-ativa de si.
É preciso que esta música seja tocada.
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. A visão dionisíaca do mundo e outros textos. São
Paulo: Martins Fontes, 2005. (Col. Tópicos). p. 3-44.
. Crepúsculo dos ídolos – ou como se filosofa com o martelo. São Paulo: Companhia das
Letras, 2006.
. Ecce homo: como alguém se torna o que é. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.
. Fragmentos finais. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2007.
. Genealogia da moral: uma polêmica. Tradução. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.
. Humano, demasiado humano: um livro para espíritos livres. São Paulo: Companhia das
Letras, 2005.
. O nascimento da tragédia ou helenismo e pessimismo. 2. ed. São Paulo: Companhia das
Letras, 1992.
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O CONHECIMENTO HISTÓRICO ESCOLAR E A CONSTRUÇÃO DAS NARRATIVAS
SOBRE O CANGAÇO: MOSSORÓ E O DISCURSO DA RESISTÊNCIA
Francisco Valdiano Moisés de Andrade1; Aryana Lima Costa2

RESSUMO: O objetivo da presente pesquisa foi investigar o processo de construção das
narrativas alusivas ao discurso de “Mossoró cidade da resistência”. Para tanto, buscou-se
compreender quais as referências utilizadas por professores e alunos do ensino fundamental da
rede pública na construção de uma narrativa histórica relativa à invasão de Mossoró/RN pelo
bando de Lampião em 1927. O ideário proposto suscitou a necessidade de entender a história
Cangaço de forma mais acentuada. Nesse sentido, portanto, obras especializadas foram
analisadas. Entre elas, por ilustração: História do Cangaço de Maria Isaura de Queiroz. Além
disso, foi elaborada uma ficha para analise dos livros didáticos de nível fundamental. Por ultimo,
foi realizado entrevistas com alguns alunos do nível fundamental. Quanto a analise dos livros,
constata-se que, as obras especializadas discutem o Cangaço com mais rigor analítico em
detrimento dos livros didáticos que se caracteriza por sua narrativa sintética. Mesmo assim, não
há subsídios em ambos para a construção do discurso da resistência. As entrevistas por sua vez,
revelam que a construção de uma narrativa histórica relativa ou discurso da resistência
mossoroense ao bando de Lampião em 1927 é condicionada em grande medida pelos discursos
construídos via informação de filmes, coerdes, pelas histórias contadas por “pessoas mais
velhas” e fundamentalmente no discurso de resistência que é consubstanciado na apresentação
teatral do chuva de balas. Portanto, essas fontes de natureza diversa são as mais indicadas para a
construção do discurso de resistência de Mossoró ao bando de Lampião.
PALAVRAS-CHAVE: Conhecimento; Cangaço; Discurso; Resistencia e Mossoró.
INTRODUÇÃO
A historiografia do cangaço tem sido bastante recorrente em nossos dias. A temática está
presente nas obras especializadas. Como ilustração, as de Maria Isaura Pereira de Queiroz –
Historia do Cangaço. Esta autora interpreta o fenômeno do cangaço como sendo uma resposta à
miséria. No entanto, não o conceitua como um movimento social. Conforme ela mesma
argumenta “na medida em que os termos “movimentos sociais” pressupõem consciência dos
problemas vividos numa estrutura sócio-econômica e politica injusta não é possível admitir que o
cangaço se configure como um movimento social” (1997: 13). Frederico Pernambucano de
Melo explica a razão de ser do cangaço, introduzindo na historiografia a teoria do Escudo Ético.
Operando em contexto sócio cultural sertanejo, onde matar por vingança era moralmente
legitimo;
[...] o bandido, numa interpretação absolutamente extensiva e nem por isso
pouco eficaz, punha toda a sua vida de crimes a coberto de interpretações que lhe
negassem um sentido ético essencial. A necessidade de justificar-se aos próprios
olhos e aos terceiros levava o cangaceiro a assoalhar o seu desejo de vingança, a
sua missão pretensamente ética, a verdadeira obrigação de fazer correr o sangue
dos seus ofensores”.
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Desse modo, Frederico Pernambucano de Melo descortina a sagacidade dos bandoleiros
que se apropriava de moral sertaneja para saquear, matar e pilhar.
A questão do banditismo também é consubstanciada nos manuais didáticos escolares. Em
se tratando especificamente da temática em Mossoró, a questão do banditismo é pensada em
torno de uma construção discursiva indentitária. Ou seja, existe uma construção histórica relativa
à invasão de Mossoró/RN pelo bando de Lampião em 1927. Para tanto, a cidade promove
diversos eventos festivos, como o Chuva de Balas, e construiu-se o Memorial da Resistência, que
valoriza o dito acontecimento, contribuindo para a construção de uma identidade a partir de um
discurso oficial de resistência.
Pensando o discurso da resistência como gerador de identidade e levando em
consideração que essa construção discursiva remete a elementos externos, tendo em vista “tudo
que é ideológico possui um significado e remete a algo situado fora de si mesmo”. (BAKHTIN:
1995:31), a presente pesquisa procura avaliar os possíveis elementos que dão suporte para tal
construção discursiva.
O objetivo desse trabalho, portanto, é investigar o processo de construção das narrativas
alusivas ao discurso de “Mossoró cidade da resistência”. Junto a isso, compreender como alunos
e professores do ensino fundamental da rede pública constrói suas narrativas históricas relativa à
invasão de Mossoró/RN pelo bando de Lampião em 1927.
MATERIAL E METÓDO
O material especializado na temática do cangaço, qual seja, História do Cangaço da
autora Maria Isaura de Queiroz; Lampião, o rei dos cangaceiros de Billy Jaynes Chandler bem
como os livros de didáticos do ensino fundamental da rede publica, quais sejam: Saber e fazer
história- Gilberto Cotrim; História sociedade e cidadania - Alfredo Boulos Júnior; História em
documentos- Joelma Ester Domingues e Projeto Araribá; história - José Roberto Martins entre
outros foram, selecionados.
Posteriormente em reunião foi discutido o método para a avaliação do material
selecionado. Para tanto, foi criado uma ficha catalográfica para cada livro. Passado à avaliação
dos livros didáticos e as considerações alusivas às obras especializadas passou-se para a pesquisa
de campo.
Para a pesquisa de campo, resolvemos trabalhar com entrevistas. As entrevistas foram
realizadas com alunos do ensino fundamental da escola estadual Dr. Lavoisier Maia, sendo que,
boa parte delas foi realizada com alunos do turno vespertino.
Sendo a pesquisa fundamentalmente historiográfica, a necessidade de definir os
principais conceitos norteadores do trabalho passou a existir. Assim sendo, os conceitos de
discurso, identidade memoria e conhecimento histórico escolar foram estudados a luz de Autores
como: MICHEL FOUCAULT (2002); CARRETERO ( 2007); FERREIRA (2009); RIOS
(2008).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A pesquisa indicou que o discurso construído e alusivo a “Mossoró cidade da resistência”
esta relacionado a três elementos fundamentais. Primeiro, podemos discutir o que vem a ser o
próprio conceito de discurso. Para tanto passamos a palavra a FOUCAULT (2002:93) que
concebe o discurso como uma
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[...] reverberação de uma verdade nascendo diante de seus próprios
olhos; e quando tudo pode, em fim, tomar a forma do discurso,
quando tudo pode ser dito e o discurso pode ser dito a proposito de
tudo, isso se dá porque todas as coisas, tendo manifestado e
intercambiado seu sentido, pode voltar à interioridade atenciosa da
consciência de si.
Nessa perspectiva, o discurso produzido é o reflexo de convicções e, portanto subjetivo.
Em uma perspectiva histórica não é prudente pontuar se o discurso da resistência prodizido em
Mossoró é legítimo ou não. Isso se levarmos em consideração que “o exercício do historiador é
compreender melhor, e não atingir a verdade.” (FERREIRA,2009). Nesse sentido, passamos a
pontuar outro elemento que ajuda-nos entender a razão do discurso da resistência. Trata-se da
memória.
No campo da história, a memória está intrinsecamente ligada à construção de identidades,
Com isso, podemos pensar em uma memória que atua como elo unificador de ideologias, sejam
elas, social, política ou religiosa. Nas palavras de FERREIRA (2009:85), “a memória é um
elemento constitutivo do sentimento de identidade, na medida em que responde também pelos
sentimentos de continuidade e de coerência”. Sendo a identidade produto de memórias, sejam lá
quais for, pensemos agora acerca da identidade em si. De forma sintética, podemos assim dizer,
que sua construção passa pelo binômio “nos” versus “outros” CARRETERO (2007:110). Assim
sendo, é possível falar em uma ‘funcionalidade da memória’. Por esta razão, é pouco plausível
pensar a memória em si mesma sem maiores implicações, do contrario, é razoável concebê-la
como tendo uma funcionalidade.
Aplicando ao fenômeno do cangaço em Mossoró podemos constatar o binômio produzido
pela identidade, nós versus outros, como diz Carretero, a partir da fala de uma de nossas
entrevistadas quando diz: “Ele [ Lampião] invadiu Mossoró e o povo botou ele pra correr”. É
notório que o uso do pronome pessoal “Ele” e o uso do substantivo masculino “povo” indicam
duas categorias de pessoas distintas. Em outras palavras, “Ele” [Lampião] e o “povo” [os
mossoroenses].
Quando se pensa o caráter funcionalista da memória outra questão se sobrepõe.
Conjeturando que a lembrança dos fatos históricos não é involuntária, em que consiste o caráter
funcionalista da memória? Por que escolhemos lembrar e esquecer ao mesmo tempo? Partindo
da premissa que “a memória não é neutra e é recuperada sempre em função das demandas do
presente” (FERREIRA ,2009:87), podemos assim dizer que sua função pode estar relacionada a
um jogo de poder, a manutenções de valores do passado que vivifica os interesses do presente.
Essas considerações ajudam a entende o esforço do discurso oficial em perpetuar a “heroica
resistência de Mossoró” ao bando de Lampião.
Consideremos agora o nosso terceiro conceito, a saber, o conhecimento histórico escolar.
A dinâmica do cenário escolar é praticamente indizível! A uma sincronia constante de saberes
quer perpassar pela relação aluno e professor e os demais sujeitos que compõe o espaço escolar.
Nesse emaranhado de conhecimento aparecer às relações de poderes e as
reproduções/construções de valores sejam eles voluntários ou não. Diante dessas peculiaridades,
podemos falar em cultura escolar. RIOS (2009:346) é do pensamento de que
no cenário escolar, imbricam-se dimensões dos saber histórico
provenientes de fontes sócias
de naturezas diversa e,
conseguintemente, há múltiplos mediadores culturais que
atravessam a constituição dos saberes históricos mobilizados pelos
alunos.
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O viés de interpretação de Rios acerca do cenário escolar e do saber histórico por ele
produzido ajuda-nos a entende a razão de ser da presença de várias fontes sócias na fala dos
alunos entrevistados. Nesse sentido, os múltiplos mediadores culturais estão para além dos livros
didáticos, que por sua também enquadra-se nessa categoria. Os manuais didáticos são
mediadores, em grande parte, do saber histórico escolar. Nesse sentido, voltamos nossa atenção
para os tais na tentativa de entender suas supostas contribuição para a formação do discurso de
resistência ao bando de Lampião. Depois de analisados notamos que o discurso presente nesses
manuais não lida diretamente com o discurso da resistência oficial. Na verdade, esses manuais
apresentam informações sintéticas acerca dos bandos errantes do nordeste brasileiro durante o
século XIX e começo do século XX. Em linhas gerais os sujeitos preponderantes dessas
narrativas são o Cangaceiro, camponês, trabalhador de fazenda e pequeno proprietário, capataz,
fazendeiro, bando, lampião, bandido social, coronel. Esses sujeitos aparecem como os
personagens principais da sociedade rural do nordeste brasileiro do século XIX. Portanto, os
manuais didáticos apresentam a temática do cangaço de um modo geral não se atendo a questões
analíticas com tanta consistência. Isso é observado a partir da analise comparativas dessas
manuais com os textos de Isaura, Billy e Pernambucano. Portanto, é pouco provável uma
acentuada influencia dessas manuais didáticos para a construção do discurso de resistência de
Mossoró.
A construção de uma narrativa histórica relativa à invasão de Mossoró/RN pelo bando de
Lampião em 1927 é condicionada em grande medida pelos discursos construídos via informação
de filmes, coerdes, pelas histórias contadas por “pessoas mais velhas” e fundamentalmente no
discurso de resistência que é consubstanciado na apresentação teatral do chuva de balas.
Portanto, essas fontes sócias de natureza diversa são as mais indicadas para a construção do
discurso de resistência de Mossoró ao bando de Lampião. Lariana, aluna do ensino fundamental,
Correção de Fluxo, da escola estadual Dr. Lavoisir Maia, argumenta que obteve informação a
cerca do Cangaço “assistindo filmes e procurando saber com as pessoas mais velhas do que eu”.
Para Letícia, aluna da referida escola, 8° série, a internet e a literatura de cordel é sua fonte
principal de informação acerca do cangaço.
O que mais chamou atenção na fala dos alunos entrevistados é suas concepções a cerca
do episodio de 1927. É interessante notar como eles fazem referencia ao ataque de Lampião a
Mossoró. Vejamos o que diz alguns trechos de suas respectivas falas.
“Ele (lampião) invadiu Mossoró e Mossoró junto com os moradores expulsou ele”.
“Lampião foi expulso por Mossoró que foi a primeira a expulsar ele”
“Ele invadiu Mossoró e o povo botou ele pra correr”
“Quando Lampião chegou para tomar posse de Mossoró ele foi recebido a tiros pelos sargentos”
“a cidade resistiu os ataques de Lampião e seu bando”
“eu acho que Mossoró foi bastante resistente aos ataques de Lampião”
Finalmente não podemos deixar de mencionar a fala que, a nosso ver, melhor traduz e
sintetiza as demais anteriormente citadas.
“Mossoró foi à única cidade que conseguiu acabar com o cangaço de lampião. Então é a cidade
da resistência. Então é verdade que Mossoró é a cidade da resistência”.
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CONCLUSÃO
A análise do processo de construção das narrativas alusivas ao discurso de “Mossoró
cidade da resistência” orientou-se basicamente sob quatro conceitos. A saber, discurso,
identidade, memoria e conhecimento histórico escolar. Observou-se que a construção de uma
narrativa histórica relativa à invasão de Mossoró/RN pelo bando de Lampião em 1927 é
condicionada em grande medida pelos discursos construídos via informação de filmes, coerdes,
pelas histórias contadas por “pessoas mais velhas” e fundamentalmente no discurso de
resistência que é consubstanciado na apresentação teatral do Chuva de Balas. Portanto, essas
fontes sócias de natureza diversa são as mais indicadas para a construção do discurso de
resistência de Mossoró ao bando de Lampião.
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O CURRÍCULO PROPOSTO PELO PROGRAMA FILOSOFIA PARA CRIANÇAS
DE MATTHEW LIPMAN

Mariana Frutuoso Araújo 1·; Maria Reilta Dantas Cirino2; José Francisco das Chagas Souza3
Sarah Regina de Medeiros Dias4
RESUMO: A filosofia tem suas especificidades, entre elas: o questionar, a investigação, a elaboração de
conceitos, a busca de argumentos coerentes para os propósitos defendidos, a descoberta de alternativas e
conexões. Preocupado com a pouca capacidade de seus alunos adultos com questões envolvendo
pensamentos lógicos e coerentes que norteassem suas ações, Matthew Lipman, propõe a Filosofia para
Crianças e elabora um currículo específico para que seja trabalhado com as crianças e os adolescentes,
inserindo-os no universo da investigação filosófica. Este artigo, desenvolvido dentro das atividades do
Projeto de Pesquisa “Filosofia na infância: perspectivas para o debate” no período de 2011 a 2012, sob a
coordenação da professora Ms. Maria Reílta Dantas Cirino do curso de Filosofia, Campus Caicó, tem como
objetivo apresentar uma análise sobre um dos aspectos da referida proposta lipmiana – o currículo. Lipman
sugere que a educação, que na maioria dos currículos escolares é de transmissão de conhecimentos, sendo o
discente um sujeito passivo na elaboração do pensamento, seja proposta a partir de um currículo, que tenha
como fundamentação uma educação para o pensar. Lipman acredita que os discentes, por meio do diálogo,
serão capazes de elaborar o seu próprio pensamento, sendo o docente mediador e juntamente com os mesmos
– discentes e docente – são co-participantes na investigação filosófica.
PALAVRAS-CHAVE: Matthew Lipman; Filosofia; Currículo.

INTRODUÇÃO

... uma criança é mais rapidamente encorajada a participar da
educação se esta enfatizar a discussão em vez de exercícios
monótonos com papel e escrita. A discussão, por sua vez aguça
o raciocínio e as habilidades de investigação das crianças como
nenhuma outra coisa pode fazer. (MATTHEW LIPMAN).

O presente artigo tem como objetivo apresentar a descrição do currículo do programa de
Filosofia para crianças proposto pelo filósofo contemporâneo, Matthew Lipman. Para Lipman, é
possível fazer filosofia na infância, sendo necessário para isso um currículo específico elaborado de
acordo com o nível de desenvolvimento de cada etapa da infância.
Matthew Lipman vem desde a década de 60 buscando esclarecer sobre a constituição do
pensar na infância e encontra significativo sentido em sua proposta de filosofia na infância. Este
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artigo, desenvolvido dentro das atividades do Projeto de Pesquisa “Filosofia na infância:
perspectivas para o debate”, ofertado pelo Curso de Licenciatura em Filosofia da Universidade do
Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Campus Caicó, no período de 2011 a 2012, tem como
enfoque principal apresentar uma análise sobre um dos aspectos da referida proposta lipmiana – o
currículo – buscando identificar as temáticas filosóficas e pedagógicas na perspectiva de que as
mesmas possam ser utilizadas de forma correta à serviço das crianças, no dizer de Lipman “...há
muito se desconfiava que a Filosofia carregava dentro de si tesouros pedagógicos de grande
generosidade...” (1990, p.19). Usar esses tesouros a serviço das crianças a partir de então, seria
romper com os métodos tradicionais de ensino, onde os adultos dotados de conhecimento contavam
histórias às crianças explicando as diferenças do pensar, logo, Lipman fundamenta sua proposta ao
criar histórias em que as crianças se envolvem numa pequena comunidade de pesquisa e assim
surgem, através do diálogo coletivo, as descobertas entre elas.
Essa proposta é apresentada por Lipman em forma de novelas filosóficas, as quais
oportunizam às crianças a análise dos fatos e diálogos que envolvem os personagens das referidas
novelas através do diálogo filosófico de caráter reflexivo, crítico e investigativo. Tais diálogos, que
devem ocorrer no espaço institucional, utilizam uma metodologia denominada por Lipman de
Comunidade de Investigação, a qual configura-se como um método que observa o disciplinamento
do processo científico, utilizando-se para isso do diálogo investigativo. O currículo inclui manuais,
destinados à orientação do(a) docente com sugestões de diversas atividades para a mediação dos
diálogos; exercícios com planos de discussões que se desenvolvem a partir das ideias principais
contidas nas novelas e que se relacionam com o cotidiano das crianças. A proposta de filosofia na
infância de Lipman, a qual passaremos a discorrer, aborda os três primeiros níveis de educação
básica, da educação infantil ao ensino médio.
Tomamos como fundamentos teóricos as seguintes obras: A filosofia vai à escola,
Lipman (1990); A Filosofia na sala de aula, Lipman; Sharp; Oscanyan (2001); Um olhar sobre o
ensino de filosofia, Fávero; Rauber; Kohan, (2002); Filosofia para crianças, Kohan (2008), entre
outras.
A análise considera também os princípios metodológicos e as condições necessárias
para a efetivação prática da referida proposta, sem, contudo, enaltecer a filosofia como algo que
venha solucionar ou remediar problemas identificados na educação, já que a proposta de filosofia
para crianças é uma temática nova para boa parte da educação brasileira e ainda não se concretizou
oficialmente nos sistemas educacionais.
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O CURRÍCULO DA PROPOSTA DE FILOSOFIA PARA CRIANÇAS SEGUNDO
MATTHEW LIPMAN

Matthew Lipman sistematizou um programa de ensino denominado de Filosofia para
Crianças - FpC, com o qual pretendia reformar o sistema educacional americano, a seu ver até
aquele momento incapaz de promover o desenvolvimento adequado do raciocínio e da capacidade
de julgar dos(as) discentes. Para tanto, de acordo com Lipman, a prática da filosofia era
indispensável. Além de buscar fundamentar teoricamente o papel da filosofia na educação das
crianças, o autor desenvolveu uma metodologia e um currículo específicos, destinados às escolas,
pois defendia que o espaço institucional era adequado para a prática filosófica desde a infância.
Até o momento só há um currículo de FpC, publicado pelo IAPC – Institute for the
Advancement of Philosophy for Children. Esse programa surgiu em 1969 e tem se expandido desde
1974. Analisando o programa do IAPC a filosofia pode ser trabalhada desde a pré-escola até o
Ensino Médio.
Para dar início ao Programa de Filosofia para Crianças, a proposta de educação para o
pensar, Lipman elaborou um material didático composto por seis livros-textos (destinados às
crianças), em forma de novelas, incluindo os respectivos manuais de exercícios abrangendo Lógica,
Ética, Estética., Metafísica, Epistemologia, Filosofia Social e Política e Filosofia das Ciências.
Os textos reflexivos veiculados nas novelas, além de abranger os temas citados
anteriormente, são atuais e discorrem diante personagens imaginários envolvidos em problemáticas,
tendo em vista o objetivo principal que é o de preparar o educando para o desenvolvimento de uma
cidadania responsável.
De acordo com o currículo, para ser utilizado na filosofia com crianças, podemos
abstrair que as novelas são direcionadas a idades e graus de escolaridade diferentes. De acordo comLorieri (2011), são elas:



Hospital de Bonecos e Geraldo – destinados aos primeiros anos da Educação Infantil,
ambos trabalham a iniciação aos procedimentos da investigação filosófica;



Elfie – destinado à Educação Infantil, trabalha a investigação filosófica em comunidade;



Rebeca – destinado à Educação Infantil, trabalha o imaginário infantil;



Issao e Guga – destinados às 1ª e 2ª séries do Ensino Fundamental, trabalha filosofia da
natureza;
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Pimpa – destinados a 3ª e 4ª séries do Ensino Fundamental, trabalha significado da
linguagem e sua significação;



Nous – destinado às 3ª e 4ª séries do Ensino Fundamental, trabalha formação ética;



A descoberta de Telles – destinado à 5ª e 6 ª séries do Ensino Fundamental, incentiva a
comunidade investigativa através do diálogo;



Luísa – destinado à 8ª série do Ensino Fundamental, trabalha ética e moral;



Suki – destinado ao Ensino Médio, trabalha estética;



Mark – destinado ao Ensino Médio, trabalha filosofia social e política.

Sobre o programa apresentado acima, Kohan (1998, p.88) salienta que: “Os romances
apresentam em todos os casos, personagens modelo da mesma idade das crianças que os leem. Cada
romance apresenta uma espinha dorsal de habilidades cognitivas que se aplicam a inúmeros
problemas filosóficos”.
Segundo Lipman, essas habilidades quando desenvolvidas desde cedo, oferecem à
criança instrumentos essenciais para o desenvolvimento de sua racionalidade, e consequentemente
do pensar bem.

FORMANDO A COMUNIDADE DE INVESTIGAÇÃO E A BUSCA PELO SENTIDO

As análises realizadas através da metodologia de Comunidades de Investigação são
baseadas na fundamentação de temáticas propostas pelo currículo considerando os aspectos
necessários para essa tentativa de fazer as crianças não somente interagir com a filosofia, como
também, vivenciar o pensar filosoficamente, na busca do significado e novas descobertas. O
currículo é composto por oito programas (destinados à educação infantil e ao ensino fundamental)
que serão descritos mais a frente, foi desenvolvido e planejado para ser trabalhado por dois anos
cada, e dois programas criados exclusivamente para o ensino médio. A intenção de Lipman ao
formular cada novela foi de provocar o amadurecimento e qualidade do pensamento das crianças e
adolescentes, ao introduzir conteúdos de lógica, teoria do conhecimento, ética, estética, filosofia
social e política, implícitos nas novelas. (KOHAN, 2008).
Antes de chegar aos princípios metodológicos propriamente ditos, é necessário
compreender a relação entre infância e o filosofar. É preciso entender que o ensino de filosofia com
crianças não possui os mesmos pressupostos metodológicos do ensino médio e/ou superior. Não se
trata de ensinar a história da Filosofia, nem tampouco apresentá-las às correntes filosóficas, mas
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sim, ensinar a filosofar no sentido de estimular o pensamento e a reflexão sobre diferentes áreas
como Lógica, Moral, Ètica e outras. Além disso, é preciso refletir a maneira de ensinar filosofia,
podendo utilizar brincadeiras, jogos de regras, contação de histórias e diálogos, debates como
estratégias didáticas que permitem a prática de filosofar com crianças.
Apesar dessa afirmação, ainda há questionamentos frequentes, principalmente por
filósofos, dentre os quais – como ensinar filosofia para crianças? As crianças tem capacidade de
aprenderem filosofia? Tais perguntas podem ser tomadas por caráter preconceituoso, advindas de
teorias que concebem a criança como ser incompleto, consequentemente, incapazes de aprender
conceitos tão abstratos quanto os da Filosofia.
A expressão Filosofia para Crianças teve sua criação com os estudos de Matthew
Lipman, que é um dos grandes pesquisadores da inclusão do ensino de Filosofia na educação
infantil. Suas obras têm como objetivo preparar o discente para a reflexão e exercício do
pensamento, o que se dá por meio das próprias indagações acerca dos objetos que estão em sua
volta e que lhes causa “espanto”. Ao iniciar o estudo sobre a inclusão de Filosofia na educação
infantil, Lipman nos responde sobre os preconceitos apresentados por aqueles que não acreditam ou
que duvidem da possibilidade de um filosofar na infância. Em A Filosofia vai à escola, Lipman
(1990, p. 61) argumenta:

... O fazer filosofia exige conversação, diálogo e comunidade, que não são
compatíveis com o que se requer na sala de aula tradicional. A filosofia impõe que
a classe se converta numa comunidade de investigação, onde estudantes e
professores possam conversar como pessoas e como membros da mesma
comunidade; onde possam ler juntos, apossar-se das ideias conjuntamente,
construir sobre as ideias dos outros; onde possam pensar independentemente,
procurar razões para seus pontos de vista, explorar suas pressuposições; e possam
trazer para suas vidas uma nova percepção do que é descobrir, inventar, interpretar
e criticar.

A proposta Lipmiana, se baseia na preparação metodológica por meio de indagação, da
pergunta, da curiosidade que levará à investigação daquilo que se deseja saber. Ou seja, o ponto
principal da metodologia se baseia na oportunidade que é dada às crianças de dialogarem
investigando acerca de questões filosóficas, confrontando, corrigindo e aprimorando novas
considerações sobre essas questões, o que lhes oportuniza o desenvolvimento da capacidade de
argumentar; formular hipóteses; compreender enunciados; elaborar questões e expressar-se
verbalmente, desenvolvendo raciocínio lógico e habilidades cognitivas.
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Para ensinar as crianças a desenvolverem o pensar bem por meio da filosofia e da
Lógica, Lipman, cria os romances em forma de novelas filosóficas que pretendem reconstruir os
problemas da tradição filosófica outrora abordada pelos filósofos nas narrativas filosóficas. As
histórias possuem um gênero literário - a novela. Os romances são escritos de acordo com a faixa
etária dos(as) discentes e abrangem o ensino desde a pré-escola até o nível médio. O currículo é
composto por um programa com um manual específico para cada um dos romances, sendo o manual
o material de consulta para o(a) professor(a) com as orientações metodológicas. Cada novela
desenvolve uma temática filosófica e a aborda em forma de diálogo, pelas quais as crianças
identificam-se com os personagens e são conduzidas às argumentações, contra-argumentações,
elaboração de conceitos, hipóteses, deduções, entre outras. Vejamos no quadro a seguir o que cada
novela propõe, segundo o programa de Lipman, e conforme Kohan (2008, p. 52):
NOVELAS
FILOSÓFICAS

ELFIE

ISSAO E GUGA

PIMPA

NAUS

Ano de publicação
2.ed.

1988

1982/86

1981

1996

Manual

Colocando juntos
nossos
pensamentos

Maravilhando-se
com o mundo

Em busca dos
sentidos

Decidindo o que
fazer

Idade

5-6 anos

7-8 anos

9-10 anos

9-10 anos

Série escolar

Pré-escola

1ª e 2ª séries

3ªe 4ª séries

3ªe 4ª séries

Temas

Comunidade de
investigação
filosófica

Filosofia da
natureza

Filosofia da
linguagem/
antologia

Formação ética

Novelas filosóficas

A descoberta de
Ari dos Telles

Luíza

Satie

Marcos

Ano de publicação
2.ed.

1974/82

1976/83

1078

1980

Manual

Investigações
filosóficas

Investigações éticas

Investigações
Estéticas

Investigações
Social

Idade

11-12 anos

13-15 anos

13-17 anos

13-17 anos

Série escolar

5ª e 6ª séries

7ªe 8ª séries

Ensino médio

Ensino médio

Temas

Lógica/ teoria do
conhecimento/filos
ofia da Educação

Ética

Estética

Filosofia Social e
Política
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De acordo com o quadro acima, o currículo lipmiano é uma proposta para que desde a
educação infantil a criança seja inserida em atividades/exercícios de investigações filosóficas e já
seja estimulada ao pensar reflexivo para que não sinta tanta dificuldade na elaboração desse pensar
nas séries posteriores, estando-se, assim aproveitando o potencial da infância caracterizada por seus
constantes questionamentos. Sendo assim, a criança aberta ao conhecimento, e tendo o(a)
professor(a) como mediador(a), poderá, por meio do diálogo e das situações propostas pelas
novelas, desenvolver as habilidades de raciocínio necessárias à elaboração do pensamento de ordem
superior, que segundo Lipman (1990), é o pensar certo, crítico e criativo que formará o cidadão apto
a atuar de forma democrática em sociedade.
A proposta de Lipman de modo algum diminui a figura do(a) docente ao propor que as
crianças vão descobrindo o significado por si mesmas, ao contrário, somente ele – o(a) docente - é
capaz de conduzir esse processo a tal finalidade. Portanto, os princípios metodológicos e as
condições necessárias para efetivação dessa prática dar-se-ão, além da autonomia contida nas
novelas, pois nota-se que os temas filosóficos apresentados nas novelas aparecem e sempre tornam
a aparecer cada vez com maior profundidade, na medida em que o(a) professor(a) retoma as
discussões e as conduzem considerando os pensamentos e opiniões diversos das crianças. Então
Lipman (2001, p. 118) afirma:

O método de descoberta de todas as crianças nas novelas é o diálogo combinado
com a reflexão. Esse diálogo com os colegas, professores, pais, avós e outras
pessoas, alternado com reflexões sobre o que foi dito, é o veículo básico por meio
do qual os personagens nas histórias aprendem. E é assim também que os
estudantes reais aprendem: falando e pensando nas coisas.

O que Lipman mostra é que a aprendizagem ocorre nesse cenário de interação entre as
crianças e seu ambiente, pessoas, objetos e todo contexto que lhe é significativo, pais, familiares,
amigos, sociedade e inclusive a sala de aula. Em todos esses contextos, o currículo é mediado pelo
(a) professor(a), através do qual, pelo diálogo, são identificadas diferentes alternativas, destacandose as que são mais importantes para as crianças, e assim, juntos – como Comunidade de
Investigação perceberão o conhecimento, elaborando e reelaborando diferentes formas de pensar
sendo essas perceptíveis em suas vivências no agir, no falar, em atitudes e procedimentos, essas
aplicáveis em tudo quanto fizerem, ou seja, em qualquer situação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Muitas vezes a ausência de questionamentos por parte do(a) aluno(a) pode implicar em
um modo de ensino que apenas preocupa-se em transmitir conteúdos, e consequentemente, um tipo
de aprendizagem que não se distingue de uma reprodução de conceitos, de definições, de noções,
sem efetivamente, favorecer aos discentes o processo de pensar acerca do que já foi produzido por
outros. E deste modo compromete até mesmo os processos de avaliação que apenas verificam se os
conteúdos foram memorizados de forma adequada, ou seja, na avaliação dos mesmos são “jogados”
para que se possa ter a certeza que o(a) aluno(a) captou o que foi ensinado em sala de aula.
Lipman afirma em sua proposta que o questionamento dos(as) discentes em sala de aula
é de suma relevância, devendo ser proporcionado aos(as) mesmos desde os anos iniciais, pois
assim, o(a) discente se habitua e exercita-se a fazer intervenções, sendo para isso necessário, o
ouvir, o falar, o pensar sobre o ouvido e sobre o falar individual. Esse hábito incide diretamente no
processo de pensar de cada um, o qual vai sendo reelaborado individual e coletivamente. Lipman
considera que fica muito difícil chegar ao pensar crítico e reflexivo quando esse processo somente é
proposto aos(as) discentes já adultos. Para isso defende que as reflexões filosóficas através de
currículo próprio sejam proporcionadas às crianças inserindo-as no mundo da investigação
filosófica, da compreensão e do debate.
Portanto, ao contrário de algumas críticas (SILVEIRA, 2001; GHIRALDELLI, 2009)
apresentadas ao Programa de Lipman, a criança pode sim ser iniciada na filosofia. Nesse sentido, os
estudos realizados até o presente momento pelo Projeto “Filosofia na infância: perspectivas para o
debate” apontam para essa possibilidade. Consideramos que as experiências que se vive enquanto
criança ficarão marcadas cognitivamente e constituem e reconstituem o pensar infantil,
perspectivando em processo um pensamento cada vez mais certo, crítico e criterioso sobre o mundo
e os objetos. Nas palavras de Sardi (2002, p. 113), “... há aqueles em que um relativo
deslumbramento, um estranhamento, uma atitude diferenciada frente aos acontecimentos gerarão
questões de outra ordem [...] de pensar, de sentir que rompia com o costumeiro.” Assim ao
lembrarmos tais experiências, serão recordadas e classificadas como significativas e ver-se-á que as
relações entre filosofia e infância são de todo modo tão espontâneas, do que normalmente não se
consegue perceber.
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O CURSO NORMAL DE 1º CICLO, EM ASSU/RN E A FORMAÇÃO DE CONDUTAS DA
PROFESSORA (1951-1971)
Maíra Karla Ribeiro Teixeira1; Maria da Conceição Farias da Silva Gurgel Dutra2

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo a análise da formação docente no Curso Normal
de 1º Ciclo em Assu/RN, com ênfase nas condutas morais femininas. O recorte da pesquisa é de
1951 a 1971, por englobar a criação e a extinção do Curso Normal, no referido munícipio. O
desenvolvimento deste trabalho nos auxilia a compreender quais eram os elementos de formação
moral presentes no Curso Normal de 1º Ciclo, em Assu. O estudo, nessa fase inicial, se realizou
através de pesquisas bibliográficas, de consulta em legislações da educação brasileira, em
documentos do Curso Normal assuense, como peças de teatro escolar, livros e revistas que
circulavam na época. A leitura das fontes e a análise dos dados evidenciaram as condutas que eram
consideradas adequadas às normalistas, como por exemplo, as práticas de civilidade, a humildade e
a moderação. O modelo de mulher explorado no cotidiano escolar era o da Virgem Maria, símbolo
de mãe e de esposa virtuosa. A análise dessa parcela da história do Curso Normal de 1º Ciclo, em
Assu, auxilia a reconstituir os processos de formação da mulher professora e a história da formação
docente no Rio Grande do Norte.
PALAVRAS-CHAVE: Condutas morais; Curso Normal; Formação da mulher.

INTRODUÇÃO
A literatura histórica que versa sobre os sujeitos e suas práticas culturais sinaliza que o
papel da mulher era visto como o de mãe, o de esposa e companheira do homem, criadora e mestra
de seus filhos. Ela representava para a sociedade o equilíbrio dos laços familiares, os quais deveria
manter a harmonia entre os membros da família, tornando dessa maneira, presença indispensável no
âmbito de tal grupo social. Nessa perspectiva, seria impossível relacionar a mulher com o trabalho
fora de casa ou de qualquer outra função que a desligasse de seus instintos maternos. (ASSUNÇÃO,
2002).
De acordo com Louro (1997), No Brasil, na segunda metade do século XIX, a educação
da mulher tinha como objetivo proporcionar um razoável saber voltado ao traquejo na sociedade, o
ensino de boas maneiras e de rudimentos da leitura e da escrita, para que as moças não ficassem
alheias aos conhecimentos que seriam necessários à tarefa de educar os filhos. Com a presença da
Escola Normal para a formação docente, as mulheres tiveram a oportunidade de ampliar a formação
escolar e também exercer o ofício de professora. Louro (1997) indica que as Escolas Normais
quando abriram as portas para o público feminino passaram a inserir nos programas de ensino,
disciplinas específicas à formação das mulheres, a exemplo de Trabalhos Manuais, que incluía a
aprendizagem de bordados e de costuras; além de proporcionar formação moral e de boas maneiras,
objetivos educacionais direcionados também a sua função de esposa e de mãe.
A profissão docente ampliou o papel social da mulher, para além do ambiente privado e a
partir das últimas décadas do século XIX, discursões jurídicas e ideológicas, subsidiaram algumas
1
2
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mulheres, apesar dos entraves sociais, a deixarem suas marcas na sociedade, destacando-se como
professoras, jornalistas de periódicos femininos, poetisas e escritoras (MORAIS, 2003). Um
exemplo dessas mulheres é a professora e escritora potiguar Isabel Gondim. Dentre suas produções,
destaca o livro Reflexões às minhas alunas, editado pela primeira vez em 1874, no Rio de Janeiro.
A segunda edição, realizada também na capital do Império, em 1879, alcançou uma tiragem de
cinco mil exemplares, o que explica que o conteúdo de cunho pedagógico para orientar as mulheres
em suas diferentes fases da vida (menina, moça, mulher e mãe), obteve bastante aceitação de
público (SILVA, 2011a). Para Morais (2003, p. 20), a formação educativa sempre foi objetivo
central de Isabel Gondim, “embora já quase centenária, não esquecia a preocupação central de sua
vida: a educação das meninas e das moças, futuras mães e esposas”.
Nas décadas de 20 e 30 do século XX, ocorreram os primeiros Congressos Femininos
no Brasil, discutindo a condição da mulher na sociedade e sensibilizando os brasileiros para uma
maior abertura social à participação da mulher. Foi com a chegada do desenvolvimento econômico
da década de 1950, que a mulher conseguiu mais espaço no que diz respeito a sua participação no
mercado de trabalho. (ASSUNÇÃO, 2002).
No universo público, no âmbito das profissões existentes, a que mais se adequava a
imagem da mulher era a de professora e, ainda que essa função estivesse mesclada com a condição
da maternidade, o casamento deixou de ser considerado o único destino feminino, uma vez que a
docência era uma função que poderia fazer parte da vida da mulher casada ou solteira.
No contexto de mudanças socioeconômica da segunda metade do século XX, era
urgente aperfeiçoar a educação pública brasileira, ampliando o ensino primário e as Escolas
Normais, as quais se destacavam como o meio qualificado para formação de professoras. No Rio
Grande do Norte, até dezembro de 1951, somente as Escolas Normais de Natal e de Mossoró, se
encarregavam, no setor público, desse papel, formando um contingente insuficiente de profissionais
para o ensino primário. (SILVA 2011a).
A fim de ampliar os espaços de formação docente no Rio Grande do Norte e diminuir o
número de mestres leigos na escola primária, foram criados por meio da Lei Estadual n. 621, de 06
de dezembro de 1951, os Cursos Normais de 1º Ciclo ou Cursos Normais Regionais, em 14
municípios do estado, saber: Martins, Pau dos Ferros, Santa Cruz, Santana do Matos, Florânia,
Nova Cruz, Angicos, Macau, Currais Novos, Alexandria, Apodi, Ceará-Mirim, Caraúbas e Assu.
Conforme as diretrizes legais n. 8.530/1946, os Cursos Normais Regionais ofereciam a
formação em nível de 1º Ciclo ou Ginasial, com quatro anos de duração e ingresso após o ensino
primário, concedia às alunas diploma de Regente Primária. Diferente das necessidades estruturais
exigidas para o funcionamento das outras modalidades de Ensino Normal, o Curso Normal
Regional, denominado por Nunes (2002) de versão popular para formar docentes, espalhou-se por
vários estados, normalmente com custos reduzidos e instalações mais modestas. Apenas os
Institutos de Educação e as Escolas Normais Secundárias ofertavam os Cursos Normais de 2º Ciclos
ou Colegiais, geralmente mais aparelhados e situados em municípios importantes economicamente.
O Curso Normal Regional de Assú passou a funcionar em março de 1952, essa
nomenclatura, posteriormente, foi alterada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n.
4.024, de 20 de dezembro de 1961, quando os Cursos Normais de 1º Ciclo passaram a ser
denominados de Cursos Normais Ginasiais. (SILVA, 2011).
Documentos escolares evidenciaram que até 1971, ano em que a Lei Federal n.
5.692/1971 extinguiu o Ensino Normal no Brasil, dos 286 alunos diplomados em Assu, como
Regentes de Ensino Primário, apenas 07 eram do sexo masculino. (LIVRO DE CONCLUINTES,
1955-1978). Esses dados indiciam que a formação de professoras era a marca dessa escola. É nesse
sentido que analisamos a formação de professoras no Curso Normal de 1º Ciclo em Assu/RN, com
ênfase nas condutas morais femininas, a fim de recompor os elementos da educação moral, as
regras de civilidade, os comportamentos das moças normalistas. O recorte temporal da pesquisa se
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focaliza entre 1951-1971, por englobar a criação e a extinção do Curso Normal, no referido
munícipio.

MATERIAL E MÉTODOS

A primeira fase da pesquisa se concentrou na leitura e no fichamento do referencial teóricometodológico da área de formação de professoras e da história da educação, a fim de promover a
construção de conhecimentos sobre o campo de estudo em foco. Dentre os materiais estudados
destaca-se: O Curso Normal de 1º Ciclo em Assu/RN (1951- 1971), tese de Maria da Conceição
Farias da Silva (2011); Curso Normal Regional em Assu/Rio Grande do Norte (1950), artigo de
Maria da Conceição Farias da Silva e Maria Arisnete de Morais (2011); A Psicologia da Educação
e a construção da subjetividade feminina (Minas Gerais – 1920-1960), tese de Maria Madalena
Silva de Assunção (2002); A cultura escolar como objeto histórico, artigo de Dominique Julia
(2001).
A segunda etapa envolveu a consulta de dados em diversos materiais históricos da
educação, a saber: as legislações da educação, os documentos do Curso Normal de 1º Ciclo
assuense, a exemplo das peças de teatro escolar, dos livros e revistas que circulavam na época.
Esses documentos estão disponíveis no banco de dados, ou anexadas na tese, da professora Maria
da Conceição Farias da Silva Gurgel Dutra, orientadora deste trabalho. Com a leitura dos materiais
e a identificação das informações acerca do objeto de estudo, foi possível organizar os dados em um
texto preliminar, o qual na terceira etapa, em conjunto com as discussões teóricas previamente
fichadas, foi adquirindo formato de relatório de pesquisa, auxiliando posteriormente, a produção
deste artigo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No âmbito do processo formativo das mulheres professoras do Curso Normal de 1º Ciclo
assuense, além dos saberes das matérias de estudo, o teatro escolar se evidenciou como uma via
adotada para a educação das futuras professoras. Peças divulgadas em periódicos educacionais ou
escritas pela professora do Curso Normal, Nair Fernandes Rodrigues, eram encenadas pelas alunas
a fim de explorar valores morais e normas referentes à formação da mulher e à profissão docente.
Na peça A palestra das flores, encenada em 1961, é possível perceber formas de ser e de
agir direcionadas ao sexo feminino, edificadas sob a moral cristã católica. No roteiro, as
personagens, Rosa e Cravo discutem por analogia comportamentos que não são aconselhados a
compor a vida de uma mulher. Não se recomenda, por exemplo, os sentimentos de orgulho e de
vaidade, sensibilizando as estudantes a praticar a moderação. A vida terrena, por ser repleta de
“vícios” e de prazeres materiais, deveria ser encarada de modo efêmero, tanto quanto a beleza e a
juventude. Assim, o que se contava era o cuidado de como se deve agir, perseguindo as práticas
virtuosas, para que com elas houvesse uma reta existência terrena. (SILVA, 2011a).
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Rosa: Eu sou a rainha das flores, a soberana dos jardins, no dizer poético de uma
conterrânea. Minhas pétalas são róseas e cetinosas, o meu perfume é delicioso.
(Com orgulho) Domino todas as flores pela exuberância de minha beleza [...].
Cravo: A vida das flores é efêmera, minha cara. Uma carícia mais viva da brisa a
despetala, um beijo ardente do sol, cresta-te Nós reconhecemos a tua majestade,
imperatriz das flores, mas lamentamos a tua vaidade. Parece que teu castigo é
murchares muito depressa. [...] Tudo passa com o tempo! Após o nascimento, a
infância, segue-se a mocidade, chega a velhice e, por fim, a morte. São assim as
flores da vida! Umas crestadas pelo sol do desengano, outras despetaladas pelos
ciclones das desilusões (Toma as mãos da Rosa), formemos, pois, um conjunto,
entrelacemos um ramalhete e vamos ornar o altar da Mãe de Deus e peçamos suas
bênçãos para que todas nos campos da vida possam cultivar as flores da virtude. (A
PALESTRA DAS FLORES, 1961, p. 1-2).

A escola, em todo o seu conjunto, transmite aos educandos representações sobre o que se
pretende deles no convívio social, sendo uma das responsáveis na construção dos sujeitos. Assim,
entendemos que as representações da mulher virtuosa que circulavam no Curso Normal tinham o
intuito de desmobilizar outros modelos femininos, aqueles que transgredissem os valores
tradicionais, abordando, por exemplo, a liberdade sexual e a autoridade masculina. (LINS, 2007).
A partir da década de 1960, a matéria de estudo, denominada Conduta, foi inserida na grade
curricular do Curso Normal, na condição de optativa, mais tarde em 1966, iniciou a ser oferecida
como obrigatória. Por não existir um horário de aula reservado ao ensinamento de Conduta, seu
desenvolvimento procedia-se no cotidiano escolar de diversas formas. A professora Sílvia Filgueira
de Sá Leitão era responsável por essa função. As estudantes apanhadas em flagrante desrespeitando
deveres ou praticando atos incompatíveis com os valores apreciados pela escola eram chamadas a
atenção e convidadas a atender às regras, sob advertência de cumprir penalidades.
Entendemos assim, que os valores que fossem contra a formação moral das alunas eram um
entrave à educação daquela instituição. Dessa forma, as grades curriculares apresentavam
disciplinas específicas para o ensino das moças, assim como a de Conduta, as disciplinas de
Desenho, Canto Orfeônico, Trabalhos Manuais, Economia Doméstica, e Boas Maneiras, auxiliavam
na construção do modelo ideal da professora daquela época.

CONCLUSÃO
A partir da analise da formação de professoras no Curso Normal de 1º Ciclo em Assu/Rio
Grande do Norte, concluímos que as condutas enfatizavam sempre as virtudes que uma mulher
deveria possuir para a convivência social da época. A ela era recomendado se desviar dos
sentimentos de orgulho, de desdém, de vaidade, praticando sempre a modéstia e o perdão, seguindo
o modelo da Virgem Maria, o maior símbolo da mulher, mãe, esposa e mestra.
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O PERFIL DO PEDAGOGO NO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO E SUA
RELAÇÃO COM AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DOS PROFESSORES DO CURSO
Anadja Bruna Lopes de Oliveira1; Maria Antônia Teixeira da Costa2

RESUMO: A pesquisa apresentada a seguir almeja problematizar, identificar e analisar o perfil do
pedagogo presente no Projeto Pedagógico do curso de Pedagogia à luz do referencial que trata da
profissionalização do professor, bem como, relacionar as práticas pedagógicas dos professores
envolvidos como este novo perfil, vigente desde 2007. A fim de suscitar questionamentos
relevantes no que se refere à historização da prática pedagógica dos professores da Faculdade de
Educação, objetivando provocar reflexões a respeito das permanências e modificações nas ideias
pedagógicas no que faz menção ao período de 1995 a 2011. Corroborando com essa perspectiva,
diante das indagações decorrentes da reformulação curricular implantada em 2007, desenvolvemos
uma Pesquisa Bibliográfica, estudamos autores que versam sobre a temática em questão,
posteriormente fizemos uma Pesquisa Documental com o PPC do curso, em seguida desenvolvemos
selecionmos 09 docentes do curso para participarem da Pesquisa Exploratória / Entrevista SemiEstruturada, efetuamos uma série de indagações que foram registradas por meio da gravação de
áudio. Com base, nas narrativas orais e escritas foi possível analisarmos o desenvolvimento
profissional desses professores, na medida em que conseguimos estabelecer semelhanças e
diferenças com o aporte teórico. Por fim, é concludente que muitos reconhecem que existe uma
lacuna no aspecto formativo do curso, pois, revelam que em suas aulas não contemplam abordagens
direcionadas para os âmbitos de atuação formais e não-formais, a maioria acredita que o curso de
Pedagogia deveria focar-se na formação do licenciado e assim o fazem.
PALAVRAS-CHAVE: Prática Pedagógica; Perfil do Pedagogo; Projeto Pedagógico.
INTRODUÇÃO
O meio social constitui-se como lócus permeado por constantes transformações e
progresso. O momento em que vivemos reverbera perfeitamente, o hodierno panorama da sociedade
brasileira, pautado em imensuráveis modificações, principalmente no que faz menção as esferas:
econômica; política; social e cultural.
Em virtude dessa pluralidade de conhecimentos, a prosperidade é algo cada vez mais
evidente. Com a evolução do desenvolvimento tecnológico que proporciona corriqueiramente o
surgimento e desvendar de novos saberes, a disseminação da erudição possibilita que esta esteja ao
alcance de todos, provocando assim, alterações no cotidiano escolar principalmente na relação e
ações entre professores e alunos, interferindo no processo ensino-aprendizagem e, requerendo
respostas às suas necessidades educativas e formativas.
Visto que, conforme Pimenta (2002), o cenário educacional que vigora abre margem
para uma preocupação com o crescente número de profissionais não qualificados para a docência
universitária, o que estaria apontando para uma preocupação com os resultados do ensino da
graduação. Em vista disso, situamos o professor universitário, especialmente os professores que
atuam na Faculdade de Educação (FE) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN)
como profissionais que necessitam refletir e analisar suas práticas pedagógicas. Pois, segundo Costa
(2003), a história nos mostra a prática pedagógica do professor em pleno século XXI, ainda com
muitas características daquela implantada no século XVII.
1
2
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Destarte, a presente investigação considerou em meio a esse contexto de mudanças o
Curso de Pedagogia da UERN, no qual professores e alunos vivenciam um novo Projeto
Pedagógico (PPC), uma nova estrutura curricular implantada em 2007. Consequentemente, esta
surgiu a partir da necessidade de sabermos se as práticas pedagógicas dos professores da FE
sofreram mudanças para atenderem ao novo perfil do pedagogo estabelecido no recente PPC.
Logo, esse estudo tem como objetivos identificar e analisar o perfil do pedagogo
presente no Projeto político Pedagógico do curso de Pedagogia à luz do referencial que trata da
profissionalização do professor, bem como, relacionar as práticas pedagógicas dos professores
envolvidos com o novo perfil do pedagogo presente no PPC do curso implantado em 2007.
MATERIAL E MÉTODOS
Primeiramente realizamos uma Pesquisa Bibliográfica em alguns autores citados nas
Referências Bibliográficas do projeto, que estudam teorias pedagógicas e analisam a prática
pedagógica de professores universitários. Posteriormente fizemos uma Pesquisa Documental, na
qual obtivemos acesso ao arquivo do Projeto Pedagógico do curso de Pedagogia (PPC), com a
finalidade de saber quais as permanências e modificações propostas, principalmente no que diz
respeito à definição do novo perfil do pedagogo que vinha formando-se a partir da reformulação
curricular de 2007. Ambas ocorreram por meio de leituras, fichamentos e encontros para discussão
dos textos entre nós bolsistas e nossa orientadora.
Em seguida, desenvolvemos selecionamos 09 docentes do Curso de Pedagogia, para
tanto, utilizamos como preceito primordial para escolha o fato de atuarem como professores desde o
ano 1995 aos dias de hoje, período de decurso e transição dos currículos.
Em seguida, elaboramos uma Pesquisa Exploratória / Entrevista semi-estruturada,
produzimos 60 questões das quais nossa orientadora analisou e optou pelas mais pertinentes para
compor o nosso roteiro de entrevista, que abordou aspectos do desenvolvimento profissional dos
professores: formativos da carreira; atuação em sala de aula e experiência de vida. Neste caso, nos
aportamos teoricamente em Alberti (1990), cuja obra apresenta fundamentação teórica da história
oral, em especial sobre a elaboração de roteiro de entrevista e sua aplicação.
As entrevistas ocorreram na respectiva universidade, foi preciso o agendamento prévio
com os professores, com alguns tivemos que marcar entre dois e três encontros para conseguirmos
concluir. O registro destas foi feito por meio de gravação, mediante uso de recursos tecnológicos
como tablet e MP5.
A aplicação do roteiro de entrevista possibilitou-nos identificar as tendências
pedagógicas presentes nas práticas pedagógicas dos professores, bem como, caracterizá-las, o que
culminou nas narrativas das histórias de vida desses sujeitos.
Dando seguimento, a etapa seguinte consistiu no processo de Reflexão Contínua sobre a
Ação / Abordagem Bibliográfica que ocorreu com encontros dos professores envolvidos. Com base
nas narrativas orais e escritas, foi possível analisarmos o desenvolvimento profissional destes
professores com o foco para a prática pedagógica. Salientamos que este processo de reflexão foi
respaldado na perspectiva de Nóvoa (1988), a qual reforça o princípio que é sempre a própria
pessoa que se forma e forma-se na medida em que elabora uma compreensão sobre o seu percurso
de vida.
A última fase da pesquisa refere-se à Análise e Discussão das Narrativas dos
professores, nesta, as reflexões foram ancoradas na análise partindo dos pressupostos de Orlandi
(2002), na qual buscamos os significados de suas linguagens e à luz das tendências pedagógicas,
enfatizando a conquista de subsídios para a formação inicial reflexiva dos formandos em Pedagogia.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
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A abordagem do Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia (PPC), propiciou-nos
conhecer o cerne da discussão que envolve a formação do novo perfil do pedagogo. Partindo desta
perspectiva, foi possível observarmos em quais aspectos as concepções dos docentes corroboram
com o teor descrito no PPC e em quais divergem, favorecendo assim, o tecer de nossas reflexões.
Nesse sentido, o PPC compreende que “o perfil do Pedagogo a ser formado pela UERN
requer que ele esteja habilitado para tratar das demandas da atuação docente, dos desafios postos
pela prática educativa em diferentes contextos e da gestão educacional”. (PROJETO POLÍTICO
PEDAGÓGICO, 2007, p. 20).
Concorde com as especificações do PPC um dos entrevistados quando questionado a
respeito se o perfil do pedagogo mudou após a nova implementação curricular, nos relatou o
seguinte: “Claro que mudou. Primeiro o currículo anterior formava professores só para os Anos
Iniciais, o currículo de 2007 já é bem mais abrangente, a gente percebe isso até no dia-a-dia de
nossas atividades, o próprio currículo já abre para espaços escolares e espaços não escolares, então
o pedagogo formado pela Faculdade de Educação hoje ele tem, pelo menos em tese, uma formação
que não é só para escola, inclusive ele vai estagiar em espaços não escolares, então, você percebe
que há uma diferença entre um currículo e outro”. (PROFESSOR A).
Diante desta acepção, fortificamos nossas pressuposições que a maioria dos docentes da
FE demonstram conhecerem o que está proposto no novo currículo, alguns falam com propriedade,
como por exemplo: “Declaro que tenho clareza suficiente do currículo novo, especialmente quanto
ao seu aspecto integrador e fomentador da pesquisa, mas ainda estou buscando entendera algumas
de nuances, eu estou aprendendo com ele ainda”. (PROFESSOR C).
Contudo, um aspecto perdura “o principal desafio continua o mesmo: fazer chegar ao
currículo real os objetivos de formação propostos pelo currículo formal”. (PROFESSOR B).
Porquanto, é fato que existe uma lacuna, um déficit na abordagem para a formação do pedagogo em
âmbito não escolar.
Visto que,
“[...] o Curso de Licenciatura em Pedagogia da UERN tem como meta formar o
Pedagogo de modo integral para atuar na docência da Educação Infantil, dos Anos
Iniciais do Ensino Fundamental e na Educação de Jovens e Adultos, bem como na
gestão dos processos educativos, escolares e não-escolares, e na produção e difusão
do conhecimento do campo educacional. (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO
DE PEDAGOGIA, 2007, p. 20).

Todavia, nas discussões em sala de aula não há momentos que contemplem essa
temática isto pode ser evidenciado na seguinte declaração:
O perfil proposto na primeira reformulação era de um pedagogo docente. O da
segunda é de um pedagogo para atuar na docência e fora dela. Ou seja, houve uma
ampliação no objetivo exigindo de nós, instituição formadora, mudança de foco
formativo. Considero que minha atuação como professora ainda não contempla a
formação do pedagogo para atuar em espaços não escolares. Isso porque a
disciplina que ensino volta-se particularmente para conhecimento escolar. Em sala
de aula, tenho procurado conversar com os alunos sobre a dificuldade que encontro
para buscar referências teóricas específicas ao meu campo, voltadas para a
formação não escolar. E também acho que não devemos fechar o debate e sim abrilo. A nossa experiência acumulada é a de formação de professores e acredito que
muitas instituições devem está enfrentando a mesma situação (PROFESSOR I).

Em contrapartida, é notória a preocupação dos entrevistados em formar o professor. “O
currículo precisa ser trabalhado na perspectiva da docência, porque antes de qualquer coisa você é
um professor, você é um docente, sem dicotomizar a teoria e a prática”. (PROFESSOR A).
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Esta concepção do professor A está em consonância com o PPC do curso, quando este
afirma que: “Desse modo a docência será aqui considerada como o fundamento da formação e da
identidade do Pedagogo, refletindo na e sobre a prática educativa – o seu sentido, ressaltando-se
que a primeira não se restringe unicamente às ações em sala de aula no ambiente escolar”.
(PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE PEDAGOGIA, 2007, p. 17).
Neste contexto, podemos denotar que a minoria dos educadores revelou-nos tentativas
de ajustar suas práticas, para encaixar-se no novo perfil pedagógico em voga, fato que podemos
constatar nos seguintes depoimentos:
Apesar da mudança curricular ter sido substancial e fundamental, pois o currículo
antigo era carregado, eivado, havia um excesso de teoria e pouca prática, não dava
qualificação para o aluno, porque a teoria precisava ser comprovada na prática, mas
o curso não permitia. De forma que, esse novo currículo de Pedagogia foca muito a
prática, tanto é que o aluno já começa a ir pra campo, pras escolas, pra educação
formal e informal já no 2º período com as PPPs, que é uma experiência bastante
interessante um ponto positivo do novo currículo de Pedagogia, o que não havia no
anterior. Porém, minha metodologia continuou da mesma maneira, eu sou
tradicional, as minhas disciplinas são tradicionais eu tenho clareza disso e
segurança também, eu acho que a educação unilateral é a mais eficaz pra qualificar
o aluno, pra atender as exigências da sociedade (PROFESSOR G).

Nesta ótica, a professora C fez as seguintes colocações:
Então, por exemplo, eu vejo assim, na medida em que eu trabalho claro que eu
preparo o professor, por que a minha formação é pedagógica, então a minha
preocupação maior é com o professor para atuar na escola. Mas, na medida em que
eu discuto práticas de gestão, eu acho que eu estou contribuindo com essas pessoas
que vão trabalhar em espaços não escolares a terem essa capacidade de
compreender a Pedagogia, de compreender como se trabalha com pessoas na
perspectiva da solidariedade, do respeito pelo outro, enfim, eu acho que dou a
minha contribuição para o aluno que vai atuar em espaços não-escolares nessa
perspectiva, na medida em que eu discuto essa forma de gestão (PROFESSOR H).

Logo, podemos entender que a formação da identidade do pedagogo deve está
alicerçada no estudo e em suas experiências de vida, convergindo como referência para a reflexão,
“[...] a prática desse profissional não [...] [deverá está] dissociada da teoria e, por isso, deverá ser
práxis”. (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE PEDAGOGIA, 2007, p. 20). Com efeito, “a
partir da práxis, a prática é compreendida como ponto de partida e de chegada do trabalho
intelectual, mediada pela ação educativa que integra estas duas dimensões”. (FREIRE, 1981, apud
PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE PEDAGOGIA, 2007, p. 22 - 23).
Ao logo dos depoimentos, notamos nas falas dos educadores esse constante ensejo em
correlacionar teoria e prática, “desde 96 eu comecei a mudar minha visão, eu trago os contextos do
aluno para minha metodologia de trabalho, além da flexibilidade nos planos de aula, eu também
aprofundei muito e aqueci os trabalhos de campo, e as teorias, essa é uma pertinente preocupação
com o aluno, é exatamente isso que eu procuro colocar a teoria na prática e a prática na teoria, nos
contextos locais e globais”. (PROFESSOR E).
Em linhas gerais, enfatizamos que um dos ápices desta nova matriz curricular consiste
em estabelecer uma indissociabilidade entre a teoria e a prática, tentando eliminar a dicotomia que
existira no currículo anterior.
Eu acho que essa relação teoria e prática mudou um pouco, ela ainda é um pouco
restrita, mas eu acredito que ela tenha mudado com essa ida do aluno a escola, o
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aluno sendo também construtor de novas teorias, de novos saberes a partir de sua
prática, eu acho que isso retroalimenta, por exemplo, quando os alunos apresentam
as PPPs trazem a realidade da escola, a visão que se apropriou dela é como se fosse
uma nova teoria que ele está construindo a partir de uma prática bem imediata,
claro não é uma teoria do ponto de vista da ciência, mas uma nova teoria, ou seja,
uma nova concepção de professor, de aluno, de gestor, de pedagogo que ele está
absorvendo lá da ponta da rede, lá da prática, eu acho que esse é o melhor raio-x, é
a melhor radiografia que o aluno pode trazer que é alguém que esteve lá, vivenciou,
observou, acompanhou e viu como é que acontece, relação professor/aluno;
aluno/professor;
professor/professor;
gestão/professor;
gestão/alunos
(PROFESSOR F).

Nesta lógica, “[...] a formação do Pedagogo na UERN terá como foco principal a
práxis”. (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE PEDAGOGIA, 2007, p. 18). Partindo do
pressuposto de que “[...] o sentindo da docência se articula à idéia de trabalho pedagógico, a ser
desenvolvido em espaços escolares e não escolares”. (AGUIAR et alii, 2006 apud PROJETO
PEDAGÓGICO DO CURSO DE PEDAGOGIA, 2007, p. 18).
Haja vista a necessidade de conhecermos o passado para vivermos o presente e,
projetarmos o futuro solicitamos que a professora E refletisse sobre sua formação, concepções e
desenvolvimento profissional, obtivemos as seguintes explanações:
Eu não percebo tanta diferença, talvez o que eu apontasse como diferença é que em
minha formação eu fiz leituras de livros completos e que hoje a gente vê uma
fragmentação muito grande na sala de aula, nós professores fragmentamos,
fazemos muito recortes. Assim, o ensino termina muito centrado no professor,
ainda não conseguimos construir metodologias dinâmicas que o aluno produza
mais espaço em sala de aula, eu ainda dou muita aula expositiva, sou muito
centrada nesta idéia de ensinar. A gente leva muito pra sala de aula a questão do
projetor porque otimiza mais o centro da aula, mas de repente quando você
substitui um quadro por um projetor não quer dizer que você está mudando de
metodologia, você está mudando apenas o instrumento. Então, esta questão dessa
dinâmica do aluno mais tempo produzindo eu acho que eu preciso investir mas
nisso, o aluno ele precisa se dedicar mais ao espaço da sala de aula e a produção.
Eu acredito que o currículo hoje possibilita certas atividades que necessitam de
envolvimentos integrados das diferentes áreas, os professores trabalhando
coletivamente, eu acho que isso é muito bom, solicita do aluno mais contribuição,
mais tempo na universidade, mais estudo, possibilita ele visualizar as questões da
realidade educacional, da realidade dos espaços educativos e trazer para sala de
aula. Acredito que ele precisa construir um significado para aquilo que ele está
estudando, e acho que as teorias mais de cunho sócio-histórica, interacionista elas
dão uma contribuição para pensar essas práticas apesar de continuar afirmando que
concretizá-las não é tão fácil e que eu tenho buscado, mais que ainda preciso de
muitos caminhos, muitas tentativas para realmente alcançar(PROFESSOR D).

Ponderando a premissa que envolve a reformulação curricular, pode-se perceber que
cada professor concebe as mudanças ao seu modo, adequam-se de forma peculiar as
transformações, conforme a leitura de mundo de cada um. Todavia, apesar das permanências e
modificações nas teorias e práticas pedagógicas, todos estão envoltos e ancorados num objetivo
comum: mediar à relação entre o aluno e o conhecimento, buscando estratégias e ferramentas para
que o discente aprenda, tornando a aprendizagem mais significativa, contribuindo para a formação
profissional, social e pessoal de futuros educadores.
CONCLUSÃO
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Pormenorizando as nossas considerações gerais, a problemática abordada no decorrer
desta pesquisa, possibilitou-nos a partir das discussões conhecer em quais aspectos o currículo real
assemelha-se e diverge do currículo formal, vigente desde 2007.
Neste propósito, conseguimos perceber a unanimidade na opinião dos docentes no que
se refere à aproximação entre a teoria e a prática, ocasionada pela implantação da nova grade
curricular, como alternativa para romper a dicotomia entre ambas, requerendo dos discentes mais
estudo e dedicação.
Nesta conjuntura, foi possível identificarmos que todos os educadores que contribuíram
com o nosso projeto, concebem que a formação da identidade do pedagogo deve está fundamentada
na docência, atribuindo grande ênfase ao trabalho pedagógico.
Ante a formação do perfil do pedagogo estipulado pelo PPC do curso, observamos que
os 09 entrevistados demonstraram conhecimento a respeito das proposições estabelecidas neste
documento, no entanto, dois revelaram-nos acreditar que parte dos docentes o desconhecem e
atribuíram isto ao fato destes, não terem a prática de lê-lo, manuseá-lo.
Neste viés, notamos que 07 dos professores continuam com as mesmas práticas
pedagógicas, a aula tradicional com a exposição oral dos conteúdos ainda é um fator predominante
na FE. Em contrapartida, atentamos que 02 mestres estão buscando inovar suas práticas, adotando
estratégias e ferramentas para dinamizar as aulas, como visitas a campo, um ensino mediado numa
concepção um pouco Construtivista na perspectiva da problematização / investigação
proporcionando ao aluno de certa forma construir o conhecimento, optando por metodologias e
bibliografias coerentes com o contexto recente.
Acerca da formação do pedagogo para atuação em âmbito não formal, foi insigne
observarmos em todos os discursos a concordância no que diz respeito à lacuna existente nesta
proposta curricular, ponderando que nas aulas não há discussões que contemplem essa temática.
Logo, é evidente que a mudança sempre gera implicações, neste caso, na medida em
que aproximou teoria e prática visando tornar a aprendizagem mais significativa, acarretou um
aumento considerável na carga horária do curso sendo que o tempo de duração do mesmo
permaneceu inalterado, o que de certa forma ocasiona um peso, uma pressão, sobre os sujeitos deste
processo educativo.
Por fim, frisamos que é cogente adotar medidas estratégicas para adequar o formal ao
real, as discordâncias devem ser revistas e adequadas, pois, não adianta está estipulado algo que de
fato não é posto em prática, nesta perspectiva, faz-se necessário uma reflexão dos educadores para
nivelar o currículo à prática ou adaptar as práticas a grade curricular.
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O PROFESSOR E A AUTORIDADE PEDAGÓGICA: ESTUDO SOBRE AS CONDIÇÕES
SIMBÓLICAS DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO
Geniclébia de Oliveira Augusto1; Sonally Albino da Silva Bezerra2; Gilson R. de M. Pereira3

RESUMO. Qual o estado atual da autoridade do professor na escola? Como o professor exerce a
autoridade estatutária que lhe foi outorgada pelo simples fato de ter o mandato legal para realizar a
ação pedagógica formal em ambiente escolar? Quais os obstáculos encontrados pelo professor no
cotidiano que dificultam o exercício da autoridade propriamente pedagógica? Seria suficiente
enunciar essas questões sistemáticas para extorquir, da parte do corpo docente das escolas, todos os
sintomas do mal-estar que viceja num sistema de ensino em crise, aqui e alhures, cuja característica
não é apenas a baixa rentabilidade, a ineficácia das gestões e dos processos, as más notas, as
reprovações e os abandonos de percurso, mas, sobretudo, a perda de legitimidade institucional, quer
dizer, a perda da razão social de existir. Considerando o cenário profissional docente esboçado a
partir das interrogações anteriores, este texto expõe os resultados de pesquisa destinada, a partir de
entrevistas semiestruturadas com professores que exercem o ofício profissional em duas cidades da
Mesorregião do Oeste Potiguar, a investigar as atuais condições simbólicas do exercício
profissional do magistério, enfocando especificamente a autoridade pedagógica do professor. Tratase de pesquisa qualitativa que utiliza como fontes testemunhais quatro professoras do ensino
fundamental de escolas públicas situadas nos Municípios de Mossoró e Areia Branca, em exercício
profissional durante o ano letivo de 2011 – 2012. Depreende-se do material empírico que, neste
nível de ensino, o principal obstáculo ao desempenho da autoridade propriamente pedagógica é a
sobreposição funcional entre autoridade doméstica e autoridade profissional.
Palavras-chave: autoridade pedagógica; escola pública; magistério; profissão docente.
INTRODUÇÃO
Qual o estado atual da autoridade do professor na escola? Como o professor exerce a
autoridade estatutária que lhe foi outorgada pelo simples fato de ter o mandato legal para realizar a
ação pedagógica formal em ambiente escolar? Quais os obstáculos encontrados pelo professor no
cotidiano que dificultam, ou até impedem, o exercício da autoridade propriamente pedagógica? Os
professores são aceitos, como tais, pelos alunos? Quais os mecanismos simbólicos mobilizados
pelos professores visando à garantia do reconhecimento de sua legitimidade professoral? Quais os
pontos de vista dos professores sobre as hipotéticas conexões entre a autoridade pedagógica do
professor e o rendimento do trabalho pedagógico realizado na escola? Como o professor sente e
interpreta a eventual perda da autoridade pedagógica e do prestígio profissional?
Seria suficiente enunciar essas questões sistemáticas para extorquir, da parte do corpo
docente das escolas públicas, todos os sintomas do mal-estar que viceja num sistema de ensino em
crise, aqui e alhures, cuja característica não é apenas a baixa rentabilidade, a ineficácia das gestões e
dos processos, as más notas, as reprovações e os abandonos de percurso, mas, sobretudo, a perda de
legitimidade institucional, quer dizer, a perda da razão social de existir.
1

Discente do Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. e-mail:
geniclebia@hotmail.com
2
Discente do Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. e-mail:
sonally_mp@hotmail.com
3
Docente do Departamento de Educação da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. e-mail:
gilsonpereira@uern.br

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

576

2
De fato, depois de ter passado por um longo período de estabilidade, marcado muito
mais pela restrição do acesso do que pelas virtudes imanentes de sua lógica interna, e depois de ter
gozado, igualmente por muito tempo, do monopólio da transmissão de conhecimentos legítimos, a
escola vive, na contemporaneidade, um grave momento de instabilidade, provavelmente não o
último.
Realmente, até fins dos anos 1950 (Europa e EUA) ou meados dos anos 1970 (Brasil), o
sistema de ensino público gozou de relativa estabilidade. Operava-se, então, uma seleção
interpretada como “natural” (eliminação precoce e brutal das crianças oriundas de famílias
culturalmente desfavorecidas). A partir dessas datas, ocorrem mudanças no sistema de ensino em
razão da entrada no jogo escolar de categorias sociais até então praticamente ignoradas ou mesmo
excluídas da escolarização. Desapossados, sem a caução proporcionada pelos capitais que conferem
legitimidade, potencializam e amparam as aspirações sociais, os agentes desses grupos e categorias
sociais viram-se condenados a suportar todas as coações decorrentes dos processos de seleção social
e escolar e, ao mesmo tempo, e este aspecto é particularmente relevante para este estudo,
mostraram-se mais inclinados, pela simples falta de concordância de disposições e pela não
colimação de estratégias e interesses mútuos complementares, a não aceitar a autoridade
institucional do professor na escola. O professor, a partir disso, não encontrou mais junto a seus
alunos, especialmente na escola pública, a sincronia espiritual e afetiva de que gozava antes e que
lhe valia respeito, admiração, afeto e, afinal de contas, autoridade.
Além disso, bastaria consultar a literatura especializada mais recente para constatar que
a escola, sobretudo a pública, instituição que responde por formas históricas de integração social,
em razão de uma constelação de fatores, já não consegue mais fundamentar-se em normas
compartilhadas (cf. GOERGEN, 2001; 2007; BARRERE; MARTUCCELLI, 2001). A
consequência mais visível disso é que a ausência de normas compartilhadas ou as dificuldades de
praticar as existentes contribui para solapar a autoridade pedagógica do professor, pois este tipo
específico de autoridade baseia-se exclusivamente na legitimidade institucional. Por sua vez, a ruína
da autoridade pedagógica do magistério afeta diretamente a ação pedagógica da escola, pois esta
supõe aquela4.
Assim, fugindo da pré-noção bastante difundida, inclusive nos meios educacionais, que
consiste em creditar o sucesso do trabalho pedagógico às competências técnicas e às qualidades
pessoais irredutíveis do professor, o conceito de autoridade pedagógica adotado nesta investigação
permite não dissociar a personalidade do professor (com todos os seus eventuais dotes carismáticos)
da posição por ele ocupada, e permite, igualmente, perceber que todos os atributos pessoais
docentes seriam vãos sem a posição que lhe foi outorgada (pelo diploma, pelo concurso etc.). De
mais a mais, o conceito de autoridade pedagógica permite ver que só a autoridade do professor,
função da posição ocupada, garante a instauração da relação pedagógica como relação de
comunicação que tende a firmar a própria autoridade do professor. Esta tautologia prática, isto é, a
relação [pedagógica] fundada na autoridade [pedagógica] que nela se fundamenta, garante, à revelia
das performances individuais dos professores, o rendimento do trabalho pedagógico. Na verdade, é
mais preciso e mais prudente afirmar que a referida tautologia prática deveria, pelo menos em tese,
garantir o rendimento do trabalho pedagógico, pois é preciso investigar “as condições sociais da
instauração de uma relação de comunicação pedagógica que dissimule as relações de força que a
tornam possível” (BOURDIEU; PASSERON, 1992, p. 26).
A respeito da investigação sobre as condições sociais e históricas da instauração da
relação pedagógica, acima mencionada, seria preciso levar a sério o exemplo da escola pública
francesa de periferia, numa sociedade atravessada de ponta a ponta pela heterogeneidade, para se
dar conta do caos moral que se instala na escola quando da ausência do processo, sempre tortuoso e
complexo, mas ao que tudo indica indispensável, de construção coletiva de normas aceites e
4
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compartilhadas e, também, para se dar conta das implicações disso tanto no aproveitamento dos
estudantes quanto na dissolução da autoridade propriamente pedagógica do professor5.
Seria preciso, igualmente, levar a sério o quadro de profunda anomia que viceja em
escolas públicas americanas, dos bairros mais pobres das grandes cidades, incapazes que se
encontram de fornecer aos estudantes alternativas à perigosa e aliciante economia ilegal do tráfico
de drogas (cf. PEREIRA; ANDRADE, 2007) e, por conseguinte, incapazes que se encontram de
sustentar e alimentar a autoridade pedagógica do professor e, por tabela, rentabilizar a ação
pedagógica da escola. Além disso, seria suficiente consultar as obras de referência, tais como as já
mencionadas, para dar-se conta da extensão e profundidade da crise e, igualmente, do quanto todas
as declarações autênticas de “amor pelo ofício” e do quanto as inúmeras manifestações práticas de
renúncia e desprendimento dos professores são inócuas como antídotos aos problemas profissionais
e pessoais que vivem. Seria suficiente, também, praticar a escuta ativa e sistemática das vozes dos
professores para dar-se conta das angústias pessoais e dos dilemas profissionais de uma profissão
outrora encoberta por todos os signos sociais de admiração e respeito.
MATERIAL E MÉTODOS
As opções metodológicas nesta pesquisa, como em outras semelhantes, são
determinadas pelo objeto. É o objeto que guia as escolhas, e não o contrário. Neste caso, visto
tratar-se de investigação sobre as condições simbólicas do exercício profissional do magistério,
enfocando a autoridade pedagógica do professor, fez-se a opção pelo uso da entrevista
semiestruturada como instrumento metodológico. Não se trata de pesquisa por amostragem, porém
de pesquisa na qual se opta pela construção de um corpus de pesquisa. Desse modo, os critérios de
seleção são menos importantes do que a análise.
Corpus, como aqui definido, é “uma coleção finita de materiais [simbólicos],
determinada de antemão pelo analista, com (inevitável) arbitrariedade, e com a qual ele irá
trabalhar” (BAUER; AARTS, 2002, p. 44). O sentido do corpus, dizem os mesmos autores, acentua
a natureza proposital da seleção e a análise do material empírico tem prioridade sobre o exame
minucioso dos critérios de seleção. Isso considerado, na construção do corpus e para a delimitação
do material empírico, fez-se a escolha, para entrevistas, de quatro professoras do ensino
fundamental de escolas públicas de Mossoró e Areia Branca, em atividade profissional durante o
ano letivo 2011-2012. Como se trata de construção de um corpus, a quantidade é arbitrária, definida
a partir do critério de: exequibilidade, pois uma quantidade maior poderia eventualmente
comprometer o cronograma de trabalho, e representatividade, pois são professoras de escolas
públicas diferentes que atendem ao ensino fundamental.
O roteiro utilizado para as entrevistas constou de dois blocos de perguntas, um
destinado a verificar a existência de regras nas escolas e a disciplina correspondente, e outro voltado
à prospecção dos modos de convívio entre os professores e os alunos e entre os alunos entre si.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As professoras entrevistadas possuem perfis variados e apresentam faixa etária entre 22
a 45 anos. Exceto uma das entrevistadas, que ensina na educação infantil, todas as demais lecionam
no ensino fundamental. O tempo de exercício profissional varia de seis meses a 12 anos em escolas
municipais e estaduais nos municípios de Mossoró e Areia Branca. Todas as entrevistadas, embora
profissionais atuantes, ainda são graduandas em Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte (UERN) e, à época das entrevistas, isto é, no primeiro semestre letivo de 2012,
frequentavam do quarto ao oitavo períodos.
5

A este respeito, consultar BOURDIEU, 1997; REVOL, 2000; PEREIRA; ANDRADE, 2008; BÉGAUDEAU, 2009.

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

578

4
No mais das vezes, quando instituições são mencionadas vem à tona a existência de
regras de convívio e de trabalho. Parece ser esta uma marca característica dos espaços
institucionais, qual seja, a vigência de regras implícitas e explícitas destinadas a normalizar o
comportamento das pessoas, sobretudo dos profissionais que nesses espaços trabalham
cotidianamente. O material empírico permite concluir que todas as professoras sabem que em suas
escolas há regras, mas evidenciaram não conhecê-las, ou pelo menos se mostraram incapazes de
arrolá-las, exceto em alguns aspectos instrumentais, a exemplo da obrigatoriedade do uso de
uniformes pelos alunos, da proibição do uso de celulares e do cumprimento de horários, muito
embora elas mesmas tenham reconhecido que tais regras sejam frequentemente desrespeitadas, a
exemplo do não cumprimento do horário regulamentar.
Isso sugere que nos ambientes profissionais dessas professoras a noção de regra é muito
elástica, fluida ou indefinida, permitindo a prevalência das regras genéricas de convívio social
(sobretudo as da esfera doméstica) sobre as regras consentâneas à lógica escolar. Ou seja, o material
empírico sugere que nessas escolas não há mecanismo capaz de desempenhar a função de tornar
clara e presente a norma. Assim, não parece haver necessidade de explicitação de regras tanto por
parte da direção como por parte das docentes, visto que tais regras são supostamente conhecidas
empiricamente por todos; enfim, tudo se passa como se a escola não tivesse especificidade, não
precisasse de uma normalização própria, bastando tão somente a expansão, para a escola, dos
padrões de convívio socialmente aceitos e incorporados pelas pessoas nas relações cotidianas em
casa, na rua, entre outras.
Certamente, isso configura um elemento que dificulta a instauração e manutenção da
autoridade propriamente pedagógica, pois, em razão da justaposição antes mencionada entre as
regras gerais da convivência e as regras próprias dos ambientes escolares, as professoras têm
dificuldade em transformar a autoridade que lhes foi delegada pelos pais em autoridade docente
(“você não é minha mãe”, dizem os alunos às professoras quando chamados à ordem). Ou seja, sem
regras ou com regras muito genéricas, e sem procedimentos regulares de inculcação de regras
escolares específicas, as escolas não constituem ambientes favoráveis à instauração do sentimento
de respeito ao poder da autoridade dos professores, poder este emanado do Estado e
consubstanciado pelas regras institucionais. Isso que dizer que não se constroem as bases para a
legitimidade do professor decorrente das prescrições ditadas pela lógica própria da escola. Isso em
parte explica as queixas das professoras entrevistadas quanto à desregulação comportamental dos
alunos, a exemplo do “desrespeito”, “sair de sala de aula sem pedir permissão”, “recusar-se a
fazer as atividades pedagógicas”, “apelidar os professores”, “agressão” etc.
A desregulação comportamental acima mencionada configura indisciplina, mencionada
pelas professoras entrevistadas. Desde Durkheim se sabe que a regra remete à autoridade, e as
regras morais e autoridade fazem surgir a disciplina. Segundo o eminente sociólogo, regra,
autoridade, disciplina e trabalho educativo são noções indissociáveis. Isto é,
A disciplina é o dispositivo que o educador deve incentivar no comportamento dos
indivíduos, pois assegura os limites das vontades individuais. Garante a ordem
diante das paixões humanas em prol da continuidade e respeito à vida social. O
controle dos impulsos egoístas é a função primordial da educação (SETTON, 1999.
p. 77).

O material empírico permite apreender que nessas escolas, na ausência de
regulamentação explícita, impera a indisciplina mais larvar. Indisciplina sempre em estado de
latência, feita de pequenas transgressões às vezes invisíveis (recursar-se a fazer a atividade ditada
pelo professor, por exemplo), indisciplina dos corpos que, em salas frequentadas por 30 crianças,
fazem o inferno das professoras. Somente uma entrevistada citou a indisciplina aberta, acintosa
(“Os alunos não são disciplinados; os funcionários vão embora antes do término do expediente; os
professores faltam bastante e não avisam com antecedência nem justificam a ausência”). Vê-se,
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aqui, a cumplicidade direta de desrespeito entre alunos, funcionários e professores, pois os próprios
funcionários da instituição não respeitam as normas estabelecidas.
Quando as regras não são funcionalmente praticadas no cotidiano da escola, resta o
recurso às punições. No entanto, as professores entrevistadas revelaram que esse é um expediente
esporadicamente utilizado e, geralmente, de forma muito branda. Uma professora mencionou o uso
da apartação da criança (“o cantinho feio”) quando esta não se comporta adequadamente (conversar
durante as explicações, não se aquietar, brigar com os colegas etc.) e as demais citaram o recurso
mais extremo, e menos frequente, a exemplo das suspensões e, nos casos mais simples e mais
corriqueiros, a chamada do aluno para uma “conversa com a diretora ou a psicopedagoga”.
Da parte do professor, o ato de punir é uma forma de fazer com que os alunos o
obedeçam. O senso comum nas escolas, partilhado pelas professoras entrevistadas, é que se os
alunos não estão obedecendo é porque o professor não esta exercendo adequadamente a sua
autoridade. Um dos recursos mais forte e inapelável de punição é a reprovação, mas há também
outros tipos de punições. A punição deve ser posta como o último recurso utilizado em uma
instituição, mas em alguns casos o ato de punir não só é o primeiro recurso como também substitui
a autoridade (DE LA TAILLE, 1999). O depoimento das professoras permite apreender que há uma
espécie de consenso nas escolas segundo o qual não é através das punições que os professores vão
conseguir legitimar a sua autoridade. Parece bastante sedimentada a ideia razoável de que as
punições só conseguem obter ajustes momentâneos de comportamento.
Assim, para substituir as punições, recurso certamente antipático e que suscita nas
famílias dos alunos os mais vivos protestos, as professoras entrevistadas citaram o diálogo como
forma de prevenção e correção da indisciplina. Já que a autoridade do professor, combalida, não se
impõe pelas razões antes mencionadas, as professoras fazem uso de processos persuasivos de
disciplinamento. Uma professora relatou que, para fazer uso da autoridade, primeiro é necessário
conquistar o aluno, conhecendo-o melhor através do diálogo para depois fazer uso da autoridade:
”eu conversava com eles, eu brincava com eles, mas tudo tinha a sua hora, a hora de brincar, a
hora da descontração, mas tem a hora da aula e na hora da aula eu queria a atenção de todos”.
Outras professoras mencionaram que consideram de bom nível os seus relacionamentos com os
alunos (“o dialogo está sempre presente”) e uma delas afirmou buscar “sempre explicar para o
aluno a importância do estudo para sua vida profissional e pessoal”.
Esse tipo de estratégia de conquista ou de recuperação da autoridade do professor é um
mecanismo bastante desesperado que imputa ao docente a tarefa de conquistar os alunos. Dia-a-dia
as professoras sentem a necessidade de ganhar os alunos para a lógica da escola e para o trabalho
propriamente pedagógico, pois, na ausência de mecanismos estruturais capazes de assegurar a
autoridade das professoras, e na ausência da cumplicidade ativa das famílias, elas são coagidas,
numa espécie de corrida com barreiras, a tirar do nada e com o uso da palavra, pela exortação e pelo
diálogo, a autoridade estatutária perdida. As consequências são notáveis: a autoridade de função é
substituída pela autoridade de carisma, acumulada a cada dia. Desnecessário lembrar o efeito
perverso que isso acarreta na saúde emocional e na estabilidade dos professores, visto que estes não
dispõem da retaguarda institucional que lhes dispensa o esforço diário de enfeitiçar os alunos por
meio dos dons extraordinários do indivíduo carismático.
Embora não seja possível estabelecer parâmetros de generalização, considerando a
característica de construção de corpus de pesquisa aqui realizada, o que se depreende a partir dos
depoimentos das professoras é que as direções das escolas não assumem posições claras e
inequívocas diante dos conflitos e das situações de indisciplina. Se, por um lado, foi mencionado
que a direção “está sempre presente ao lado dos professores em situações de conflitos tomando
partido dos professores”, também foi, por outro lado, citada a ausência de apoio da direção em
momentos cruciais de indisciplina e de perda de autoridade do professor, a exemplo de uma
professora que mencionou a ocasião em que sofreu discriminação por racismo: “a criança não quis
fazer a atividade por conta da minha cor”; ainda segundo a mesma professora, a direção da escola
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esconde o que ocorre na instituição e age apenas para “impressionar a Gerência de Ensino”. Neste
caso, difunde-se a ideia de “que tudo é perfeito na escola, o que torna o trabalho pedagógico mais
difícil, pois os professores precisam do apoio da gestão, e sem este apoio os professores sentem-se
fracos adiantes dos conflitos no cotidiano escolar”.
CONCLUSÃO
Neste momento, o magistério passa por mais uma crise de profissionalização. Alguns
Estados, tais como Rio de Janeiro, Rio grande do Norte e Ceará, permanecem contratando pessoas
sem formação adequada para atuar como docente nas instituições de ensino, principalmente na
Educação Infantil, a despeito do Plano Nacional de Educação 2011/ 2020. Outro aspecto, já antigo,
da não profissionalização do magistério diz respeito ao fato do gênero feminino dominar a profissão
de pedagogo, tornando possíveis intervenções e questionamentos, nem sempre benéficos, no
trabalho docente. Tudo se passa como se a mãe se sentisse insegura diante do trabalho da
professora, como se esta tirasse a autoridade (o respeito, a moral) daquela sobre o filho. Sentindo-se
ameaçada, ameaça mais fictícia do que real, a mãe tende a retirar da professora a autoridade
necessária ao trabalho pedagógico. Se existissem mais homens no ensino fundamental talvez não
ocorressem os mesmos questionamentos.
Identificou-se, no material empírico desta pesquisa, outro obstáculo à profissionalização
do magistério, isto é, a redução da autoridade do professor à autoridade doméstica. Para os pais, ou
melhor, para a família, no ensino fundamental (séries iniciais) a autoridade do professor não é
necessária e, por isso, resiste a delegá-la. Por sua vez, por acreditarem que neste nível de ensino a
sua formação acadêmica não é importante, ou porque de fato não tenham formação acadêmica ou a
tenham de forma muito incipiente, os professores trabalham apenas com os conhecimentos e
práticas adquiridos do senso comum, dando aos pais a ilusão de que o trabalho pedagógico escolar
não é um trabalho específico a exigir uma autoridade própria. São duas perspectivas
complementares a se reforçar mutuamente. Ocorre que, nesse nível de escolaridade, o ensino é
simples, embora por isso nem menos importante, quando comparado ao ensino médio (que
incorpora disciplinas complexas tais como geometria analítica, química orgânica, genética,
eletromagnetismo, entre outras). No ensino médio, os pais podem se sentir menos autorizados a
opinar sobre conteúdos e métodos de disciplinas que muitas vezes ignoram. No ensino fundamental,
em contrapartida, aos pais parece haver certa linha de continuidade entre a educação escolar e a
doméstica e as rupturas entre a família e a escola não são imediatamente percebidas. Assim, o
próprio nível de ensino – fundamental – possibilita abertura para intervenção dos pais e esses,
frequentemente, de acordo com pelo menos uma das professoras entrevistadas, intervêm de forma a
“atrapalhar” a ação dos profissionais da educação, fazendo com que as crianças não obedeçam a
estes últimos. Em alguns casos, com já mencionado, as crianças chegam a afirmar que os
professores não são seus pais e, por isso, não devem obedece-los, recebendo apoio da família por
esse comportamento.
Certamente, esse não é um fato igualmente distribuído em todas as classes sociais. Nas
escolas de periferia, frequentadas por alunos oriundos das camadas populares, o choque entre
professores e familiares de alunos é mais intenso. Modos diferentes e até inconciliáveis de
compreender o que é a escola, como esta funciona e a que se destina o ensino escolar, contribuem
para a falta de entrosamento entre pais e professores. No caso do ensino fundamental, isso deixa a
criança confusa, sem saber o que é importante para o seu desenvolvimento e a quem recorrer
quando necessário. Já nas escolas das classes médias e altas há uma maior sintonia entre a família e
os professores. Quando ocorrem problemas com os filhos os pais geralmente buscam a escola para
saber o que realmente aconteceu e, no mais das vezes, apoiam a decisão dos professores. Neste
caso, as famílias não hesitam em delegar autoridade aos docentes e isso faz com que, nessa
cumplicidade, a autoridade dos educadores seja reforçada e não prejudicada. É necessário afirmar
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que esses tipos de comportamento não são características intrínsecas aos diferentes grupos sociais,
mas estão associados às estratégias escolares que tais grupos acionam em certos períodos históricos.
Assim, atualmente é mais raro encontrar nas classes populares disposições favoráveis à delegação
da autoridade ao professor e, consequentemente, disposições capazes de potencializar o trabalho
pedagógico realizado na escola e continuado no lar.
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O PROFESSOR NESTOR DOS SANTOS LIMA E A EDUCAÇÃO NORTE-RIOGRANDENSE (1910-1930)
Sara Raphaela Machado de Amorim1 ; Crisnária Avelino Martins2

RESUMO: Esta pesquisa analisa a prática pedagógica do educador norte-rio-grandense
Nestor dos Santos Lima, durante o período de 1910 a 1930, período no qual se
concentra seu maior número de publicações sobre as questões educacionais. Buscamos
compreender de que forma este intelectual contribuiu para o desenvolvimento do
sistema de ensino primário através de seus escritos sobre os princípios e métodos do
ensino de leitura e escrita, aplicados nos Grupos Escolares do Estado. Nestor Lima
desenvolveu uma ampla atuação na sociedade, frente a cargos como o da presidência do
Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte (IHGRN), diretor da Escola
Normal de Natal e do Departamento de Educação do Estado. Publicou diversas obras de
cunho educacional, como os Regimentos Internos para os Grupos Escolares, Escolas
Isoladas, Escolas Rudimentares e Conselho de Educação. Neste estudo destacamos as
lições de metodologia para o ensino de leitura e escrita, direcionadas aos alunos da
Escola Normal de Natal, publicadas na coluna Pedagogia do jornal A República. Nestes
materiais observamos que os aspectos que compunham a prática desenvolvida por
Nestor Lima envolviam desde questões morais e cívicas, a preocupação com a formação
docente na Escola Normal de Natal e o Celibato Pedagógico Feminino.
PALAVRAS-CHAVE: História da Educação; Prática pedagógica; Nestor Lima.
INTRODUÇÃO
Neste estudo, analisamos o ideário pedagógico de Nestor dos Santos Lima
durante os anos de 1910 a 1930, período no qual foi diretor da Escola Normal de Natal.
Fica evidente em seus escritos que ele buscou uma melhor qualificação dos professores
para que assim o nível do ensino primário pudesse evoluir. Desta forma, almejamos
compreender de que forma suas ideias de reestruturação do sistema de ensino
influenciavam em sua prática docente na Escola Normal de Natal.
Para entender a prática pedagógica de Nestor Lima, utilizamos como fontes os
relatórios da Escola Normal que ele produziu em sua gestão, que datam de 1911 a 1915.
A continuidade da investigação, em relação aos anos posteriores que compreendem o
recorte histórico pesquisado, dá-se pela análise de outros escritos a exemplo do jornal A
República no qual ele escreve a coluna Pedagogia; bem como periódicos que descrevam
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o ideário pedagógico do professor Nestor dos Santos Lima quanto aos rumos que a
educação no estado deveria percorrer.
Nascido em 01 de agosto de 1887, Nestor Lima é natural de Açu, município do
Rio Grande do Norte. Sua formação deu-se, inicialmente, no Liceu Paraibano, onde
estudou e concluiu os preparatórios em 1904. Posteriormente, matriculou-se na
Faculdade de Direito do Recife, pela qual recebeu o título de Bacharel em Ciências
Jurídicas e Sociais, a 16 de março de 1909. Casou-se com Helena Cicco dos Santos
Lima, em 14 de outubro de 1944 e faleceu no apartamento situado no pavilhão sul do
Hospital Miguel Couto, aos 72 anos de idade.
Nestor Lima desenvolveu uma ampla atuação na sociedade, frente a cargos
como a presidência do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte
(IHGRN), diretor da Escola Normal de Natal e do Departamento de Educação do
Estado. Publicou diversas obras de cunho educacional, como os Regimentos Internos
para os Grupos Escolares, Escolas Isoladas, Escolas Rudimentares e Conselho de
Educação.
O contexto educacional ora pesquisado é marcado por profundas modificações
com sinônimo de modernização. Desde o final do século XIX os discursos sobre a
Instrução Pública eram a tônica na sociedade. Instrução entendida como a aquisição de
conhecimentos, de saber, de erudição. (MORAIS, 2003, p.36).
Observamos que o início de tais modificações ocorreu, inicialmente, no estado
de São Paulo. Esse estado detinha a hegemonia econômica, dada sua condição de
principal produtor e exportador de café e, com a República, alcançou também a
hegemonia política posta em prática como a política dos governadores (SAVIANNI,
2006, p.23). Coube, também, a esse estado dar largada no processo de organização e
implantação da instrução pública, o que se deu por meio de uma reforma ampla de
instrução herdada do período imperial.
Colocava-se como condição prévia para a eficácia da Escola Primária a
adequada formação dos docentes. Essa condição foi determinante à decisão de se iniciar
a reforma pela Escola Normal, na qual a base foi a implantação da Escola Modelo.
O valor da instrução e do conhecimento na sociedade que se formava também
se fez presente nos discursos de Nestor dos Santos Lima. Isto pode ser observado em
Síntese do nosso movimento pedagógico (1921a), texto apresentado na Conferência
Inaugural da Associação de Professores do Rio Grande do Norte. O autor ressalta a
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importância da formação de professores, uma vez que estes seriam agentes diretos no
processo de formação de novos cidadãos brasileiros.

Precisamente, há dez anos, neste mesmo lugar, e perante uma
assembléia distinta e brilhante, como é esta, a Escola Normal do
Estado conferia os primeiros diplomas a 27 professores do curso
completo nos moldes da reforma de 29 de abril de 1908. Foi
motivo de justo gáudio para todos quanto serviam ao Estado a
cerimônia que investiu em tão rude quão valioso mister os
primeiros heraldos do novo ensino, modelado pelas lições e pela
experiência dos povos ou dos Estados co-irmãos um pouco ou
muito mais civilizados. (LIMA, 1921a, p.3).
Este novo ensino, ao qual Nestor Lima faz referência, é o legado decorrente
das décadas anteriores, constituído pela Reforma do Ensino Público, conhecida como
Reforma Pinto de Abreu, cujo título trata-se de uma homenagem a seu idealizador
Francisco Pinto de Abreu, Diretor da Instrução Pública nesse período.
Pela Lei n. 249, de 22 de novembro de 1907, autorizada pelo Decreto n. 178 de
29 de abril de 1908, foi efetivada a reforma que reorganizava o Ensino Normal com a
criação da Escola Normal de Natal e estabelecia a Diretoria Geral da Instrução Pública,
extinta em 1900. A reforma constitui uma estrutura de organização e distribuição das
disciplinas nas décadas de 1910-1920, ressalta a necessidade de aperfeiçoamento e de
novas metodologias para o ensino, através da introdução do método intuitivo, o que
denota uma nova forma adequada para disciplinar os alunos.
A reforma imprimiu novos caminhos à Instrução Pública. Em sua realização
foram extintas as cadeiras primárias mantidas pelo Estado, substituídas pelos Grupos
Escolares com novos professores escolhidos para a materialização dos ideais
reformistas.

Art. 3 O Ensino será proporcional ao desenvolvimento das
faculdades do educando. Estimule-se criteriosamente esse
desenvolvimento, a fim de que o aluno apodere-se da verdade
por meio de suas próprias investigações, livre de coação de
qualquer natureza. (RIO GRANDE DO NORTE, 1908, p.83).
Nestor dos Santos Lima descreve em seu artigo Síntese do Nosso Movimento
Pedagógico
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um golpe de morte no medieval e carcomido sistema de ensino ainda praticado pelo

estrutura na qual o ensino primário era concebido e suas deficiências, que possivelmente
seriam supridas por meio da reforma educacional.
Esse processo de reorganização é enfatizado nas décadas iniciais do século XX.
Nessa tônica social que enfatiza a inserção e participação dos indivíduos na construção
da sociedade letrada, observamos que o educador Nestor Lima realizava viagens a
outras localidades em busca de inovações que enriquecessem o processo de educação
que ocorria no estado do Rio Grande do Norte. No ano de 1913 ele visitou a Escola
Normal de São Paulo e as Escolas Profissionais de Artes e Ofícios, o que reforçou suas
idéias reformadoras em parte já implantadas na Escola Normal de Natal. Ele introduziu
novos métodos didático-pedagógicos, por meio dos Regimentos Internos para Grupos
Escolares, Escolas Isoladas, Escolas Rudimentares e Conselho de Educação. Esses
regimentos abrangiam desde a organização do espaço físico da sala de aula até os
procedimentos dos funcionários da instituição. No Decreto já referido consta que:

Considerando que o estudo das questões didáticas e as
providências administrativas deste importante ramo do público
serviço, para os efeitos da reforma, exigem um estabelecimento
de uma repartição distinta, presidida por um profissional
competente. Considerando que as funções de Diretor Geral da
Instrução Pública, a quem incumbe a visita e a fiscalização
pessoal das escolas em todo o Estado estão sendo exercidas por
autoridades de jurisdição limitada e permanente na capital, qual
é um dos lentes e diretor do ensino secundário. (RIO GRANDE
DO NORTE, 1908. p.46).
A prática pedagógica de Nestor dos Santos Lima se enquadra nos moldes e
ideais de modernidade educacional propostos com a implantação da Escola Normal de
Natal. Menezes (2003, p.52) destaca que é símbolo de entrelace da modernização
educacional no Rio Grande do Norte e o envolvimento de Nestor Lima com a educação.
A Escola Normal constitui o marco da construção do seu discurso pedagógico, expresso
por meio dos seus relatórios elaborados no período de sua administração. Estes
compilam aspectos diversos os quais são descritos como:

Verdadeiros inventários do funcionamento efetivo da Escola
Normal, destacando os pontos considerados relevantes no
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cumprimento de seus objetivos. Eles exibem uma divisão interna
em tópicos como Diretoria, Corpo Docente, Congregação, Aulas
e Freqüências, Programas de Ensino, Regime Didático,
Promoções e Diplomação, Material de Ensino, Pessoal
Administrativo, Secretaria, Expediente e Considerações Gerais.
Revelando uma dinâmica de reorganização a cada novo
relatório, acrescido de outros anexos como Mapas de Matrícula
e Horário de Aulas. (MENEZES, 2003, p.55).
Nestor Lima escreveu diversos relatórios sobre o Ensino Normal que
destinavam-se a Manoel Dantas, Diretor da Instrução Pública.

Os relatórios tratam do funcionamento da Escola Normal
datados de setembro de 1911, setembro de 1912, outubro de
1913, setembro de 1914 e setembro de 1915, não sendo
encontrado qualquer tipo de documento deste tipo após 1915.
Há ainda o relatório de uma viagem comissionada do autor ao
Rio de janeiro e a São Paulo, encaminhando ao Governador
Alberto Maranhão, em maio de 1913, publicado ao mesmo sob o
título de Melhoramentos Técnicos do Ensino Primário e Normal.
(MENEZES, 2003, p.54).
Estes relatórios descrevem as atividades desenvolvidas no interior da Escola
Normal, o trabalho dos funcionários, dentre outros aspectos que caracterizavam o
funcionamento desta instituição de ensino:

Os relatórios são um esboço da construção pedagógica e
educacional do autor nos seus traços mais característicos, reúne,
tanto na forma de estruturação quanto do seu conteúdo, aspectos
da configuração do discurso sob as matrizes didáticopedagógico e político-educacional. Neles estão presentes os
elementos de caracterização da modernidade no discurso, a
experiência histórica, a modernização técnica e o modelo
disciplinar, implícitos na sua futura distribuição pelos registros,
antecipando nos arquivos pedagógico-científico, médicohigienista, pragmático-metodológico e sócio-educacional.
(MENEZES, 2003, p.54).
Os relatórios são produzidos em cumprimento a um dever legal, prescrito no
artigo n. 123 do Código de Ensino. O primeiro data de 1911 e descreve o Ensino
Normal de acordo com as Diretrizes da Instrução Pública propostas desde a Reforma
Pinto de Abreu, em 1908.
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Em 1912, Nestor Lima produz o relatório, e ao mesmo tempo encaminha ao
governador, neste mesmo texto, a solicitação de um pequeno gabinete de física e
química, citado no tópico Prédio e Material. Considera esse pedido de necessário
atendimento, por ser imprescindível para o desempenho das lições, para que pudessem
desenvolver um aprendizado experimental. Esta preocupação permeia ainda os
relatórios de 1913 e 1914. Apresentou, também, os fatores necessários à eficiência da
ação do magistério, com relação à integração da escola em conjunto com a sociedade.
Acentua, em 1913, vários aspectos importantes na educação, desde o cuidado com a
distribuição das salas dos jardins de infância e o mobiliário, até a participação da família
em um processo de integração com o exercício do magistério. Em outro relatório, 1914,
Nestor Lima trata de problemáticas educacionais que elenca em itens, alguns nomeados
de Dificuldades, Colaboração dos Pais e Mestres e Relevância do Ensino Primário na
Educação. O educador descreve a educação primária como missão formadora nem tão
absoluta, nem restrita, dependente, porém, do apoio familiar.
O desempenho dos processos realizados pelas normalistas se caracterizava em
um sólido mecanismo disciplinar na formação do aluno. Isto se exemplifica nas palavras
do autor quando admite considerar-se em falta o aluno que, chamado a lição oral, não
tiver preparado e assim o declarar. (RIO GRANDE DO NORTE, 1925, p.27).
Neste contexto percebemos a forma disciplinatória direcionada aos alunos, bem
como as diretrizes do trabalho dos educadores no desempenho de sua função. O cuidado
com a preparação dos mestres primários denota o teor da sua linha de ação. Colocar em

executar; se fosse o professorado existente, sem a necessária preparação técnica dos

METODOLOGIA

Para compreender o contexto histórico no qual Nestor Lima exercia suas práticas
educacionais, utilizamos fontes como livros, revistas, entrevistas publicadas, artigos e
jornais. Selecionamos fontes que signifiquem algo relacionado à vida deste docente.
Neste percurso, buscamos pistas que evidenciem sua vida, suas atividades, a sociedade
na qual vivia, dentre outros aspectos discutidos ao longo do texto.
Trabalhar com fontes que não se restringem somente a documentos oficiais
remete à influência que a História Cultural exerce sobre a História da Educação. Esta
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abordagem oferece espaço para a introdução de novos métodos e novas fontes na
pesquisa historiográfica. O aparecimento da História Cultural suscita, também, a
emergência de novos objetos no seio das questões históricas.

As atitudes perante a vida e a morte, as crenças, e os comportamentos
religiosos, os sistemas de parentesco e as relações familiares, os
rituais, as formas de sociabilidade, as modalidades de funcionamento
escolar, etc. [...] Uma História Cultural que tome por objeto a
compreensão das formas e dos motivos ou, por outras palavras, das
representações do mundo social que, à revelia dos atores sociais,
traduzem as suas posições e interesses objetivamente confrontados e
que, paralelamente, descrevem a sociedade tal como pensam que ela é,
ou como gostariam que fosse. (CHARTIER, 1990, pp. 14-19).

A investigação de novos objetos na pesquisa historiográfica faz menção a
utilização de fontes que retratem o cotidiano de uma determinada sociedade, não apenas
empregando o uso de documentos oficiais mas, também, fontes que indiquem vestígios
do contexto social referente ao período abordado.

Os valores, as crenças e atitudes presentes na cultura escolar, no
ensino de determinadas disciplinas, em procedimentos pedagógicos,
entre outros aspectos, são parte integrante do imaginário e sua
compreensão que constituem os diversos objetos de investigação do
historiador da educação. (FONSECA, 2003, p.65).

Deste modo, foram levadas em consideração, as formas de viver, de pensar, de
sentir, significando a proposição de novos objetos de investigação.
Dada essa ampliação do campo documental, a procura por fontes diferentes das
utilizadas pelos chamados historiadores tradicionais seria inevitável, o que suscita
também novas reflexões metodológicas acerca do tempo e de suas múltiplas dimensões.
Buscamos a compreensão do ideário pedagógico de Nestor dos Santos Lima
através da análise dos documentos que ele produziu, como também, em documentos
oficiais referentes à Educação do Estado, tais como: Leis, Decretos, atas de
funcionamento de instituições, relatórios, além de materiais essenciais à pesquisa
historiográfica a exemplo do jornal A República (edições de 1911 e 1914) e os relatórios
de viagens. Estas viagens tinham como objetivo principal a observação de outros
espaços educativos em outros Estados do país e no exterior. Utilizamos, também,
revistas da época e livros que evidenciem a participação de Nestor dos Santos Lima na
sociedade norte-rio-grandense.
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Na busca em arquivos, nos deparamos com escritos caracterizadores de um
contexto. Registros que compreendem em si a ótica de quem os produziu. Para
configurar um determinado espaço a ser investigado contrapomos as fontes em análise,
para que desta forma, nos aproximemos mais da sociedade que buscamos analisar.

A história lida sempre com indícios, com apostas, com o
imponderável, com o lacunar, com o vestígio, com discursos, com a
dispersão, com a impossibilidade. A escrita nada mais é (embora seja
quase tudo no processo de produção do conhecimento histórico) do
que a tentativa, feita pelos pesquisadores, em dar uma idéia de
coerência e síntese àquilo que é na verdade disperso. (GALVÃO E
BATISTA, 2003, p.56).

A análise dos indícios fornecidos pelos materiais pesquisados, a exemplo dos
jornais que tratavam acerca da vida pública de Nestor Lima, revela aspectos de seu
cotidiano. Através destas publicações, observamos registros de suas atividades na
Associação dos Advogados do Rio Grande do Norte e na Escola Normal de Natal, como
também notícias sobre sua vida social. Dentre estas encontramos notas sobre
homenagens promovidas por parte de seus alunos, tal como a noticia da caminhada que
realizaram até a sua residência para homenageá-lo na data de seu aniversário.
Em busca de tais indícios, realizamos pesquisas em fontes pertencentes aos
acervos do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte/IHGRN, Arquivo
Público do Estado/APE. Esses indícios evidenciam a diversidade de fontes e o cuidado
para considerá-las em suas especificidades conforme as suas condições de produção.

Utilizar diversas fontes sem também considerar que, mais do que
simples vestígios de uma época, são fruto de certas condições de
produção e de conservação: são fabricadas tanto pelo passado quanto
pelo pesquisador, que as coloca em um determinado conjunto de
outros discursos e faz dizer o que ele, seu método, suas perguntas, o
lugar onde se situa para produzir o conhecimento histórico, sua
escrita, querem que diga. (GALVÃO E BATISTA, 2003, p.170).

As condições de conservação das fontes nem sempre são favoráveis a quem se
debruça sobre elas. O jornal A República (1911), por exemplo, já está bastante
desgastado devido ao constante manuseio por parte dos pesquisadores. Mas, mesmo
assim, no acervo do IHGRN, tivemos acesso a diversas edições desse mesmo jornal,
onde encontramos vestígios que dão significados ao recorte histórico estudado.
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Sabemos que as fontes em História da Educação permitem o conhecimento total
ou parcial do universo escolar, dentre as práticas docentes, os processos de
escolarização, as práticas educativas e ideias pedagógicas. Desse modo, definem, em
grande parte, os limites e as possibilidades do trabalho do historiador, no conhecimento
e configuração de uma determinada época.

O trabalho do pesquisador começa quando a partir desse campo já
produzido, opera novos recortes, alocamentos e redistribuição dos
criar a configuração de um espaço específico de investigação, a partir
de uma redefinição epistemológica que inclui o trabalho com os
conceitos e o tratamento e a interpretação documental. (NUNES e
CARVALHO, 2005, p. 33).

As relações instituídas através do cruzamento de fontes corroboram com a
interpretação do pesquisador quando tornam possível uma representação parcial de um
valores educacionais de um
período histórico são muito instrutivos, já que não só se revelam os tipos de pessoas que

p. 53).
Chartier (1990) assinala que a junção dos indícios, retratados em cada fonte
investigada, produz uma representação da realidade, uma vez que nenhum texto mantém
uma relação transparente com a realidade que apreende. Dessa forma, o pesquisador
recorre a fontes de natureza diferentes que retratem o mundo social por meio de uma
representação.

A riqueza do diálogo das fontes com as teorias é, portanto, a
possibilidade de, além de problematizar a ambas, alterar as
representações que temos não só delas, mas também da própria
pesquisa histórica. É evidente que tais representações não são apenas
criações do espírito, mas produtos da mentalidade de uma certa época,
de certas categorias sociais e de determinados grupos.(NUNES e
CARVALHO, 2005, p. 37)

Relacionar fontes e teorias, na análise dos documentos ligados ao estudo
enriquece o sentido que desejamos construir, principalmente, quando estes documentos
são lidos à luz do cruzamento com outras fontes. Fonseca (2003, p. 66) destaca essa
] por
excelência, um pesquisador de evidências periféricas, aparentemente banais, incertas,
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porém capazes, se reunidas em uma trama lógica, de reconstruir a estrutura e dinâmica

Para a construção da pesquisa, a leitura crítica das fontes junto as teorias que
norteiam o estudo é o exercício no qual buscamos identificar não só o que dizem as
palavras, mas o que se diz entre elas.

CONCLUSÃO
Investigar a prática pedagógica de Nestor dos Santos Lima foi para nós uma
experiência singular. Conhecer a vida e obra deste intelectual norte-rio-grandense que
atuou e contribuiu para a educação do estado no início do século XX, nos ensinou não
somente sobre as questões educacionais, mas a conhecer uma sociedade em diversos
aspectos, dentre estes as práticas culturais a partir dos ensinamentos de conduta para os
mestres e discípulos.
Neste momento nos questionamentos sobre nossas impressões finais acerca de
quem foi Nestor dos Santos Lima e a que conclusões podemos chegar, depois da
investigação, leitura e análise das fontes desta pesquisa. De acordo com os indícios
encontrados nos materiais que embasaram nosso estudo, como percebemos sua prática
pedagógica?
Estas são questões que nos propomos a responder quando este estudo era apenas
um conjunto de ideias. Aos poucos as ideias foram tomando forma e dando margem
para a construção de cada etapa. A partir do acesso as fontes, sejam escritos do próprio
educador, jornais e revistas, ou mesmo, imagens que nos contavam sua história, novas
questões eram suscitadas e investigavam a busca por mais conhecimentos com a
finalidade de respondê-las, interpretá-las.
Chegando ao final deste caminho, ao menos por ora, apresentamos algumas
conclusões, as quais chegamos ao estudar as questões da educação e o trabalho de
Nestor Lima neste setor.
Entendemos que Nestor dos Santos Lima atuou na educação do estado, buscando
um ritmo consoante com o ideal de modernidade que embalava os cidadãos do Rio
Grande do Norte no início do século XX. Para tanto, propôs em sua prática pedagógica
a aplicação de novos princípios e métodos, com o objetivo de modernizar as ações até
então empreendidas na área educacional.
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Formar um cidadão republicano, com novos valores e interesses não era somente
uma aspiração da sociedade, mas um elemento que norteava a prática deste educador. A
preocupação com a formação destinada aos docentes se denotava em cada um dos seus
escritos. Por meio da formação do professor, Nestor Lima buscava, também, a formação
dos discípulos e a disseminação desses conhecimentos para os demais setores sociais.
Este era o seu grande dever.
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OS HERÓIS E SEUS MITOS: A DEFESA DE LAMPIÃO E O ATAQUE DOS
MOSSOROENSES NA LITERATURA DE CORDEL
Isadora Ingrid Augusto da Cruz1
Karlla Christine Araújo Souza2
Ridna Maria Tavares3

RESUMO
A Invasão do bando de Lampião a Mossoró foi um acontecimento histórico que gerou grande
repercussão cultural para a cidade. A quantidade de folhetos produzidas nesta temática nos indica a
relevância cultural do fenômeno. Elegemos a produção de poetas mossoroenses e da região como
recurso para analisar a multiplicidade de textos que se urdem numa verdadeira teia simbólica e
contribuem para caracterizar e construir o imaginário local. Este acontecimento histórico não se
fixou apenas nas páginas do passado, repercutindo nos dias atuais com força suficiente para
assegurar à cidade de Mossoró status de “terra da resistência” e à classe política o marco do
heroísmo épico do lugar. Com o elenco de nove cordéis analisados, adotamos o procedimento
metodológico de procurar perceber como os cordéis (re)elaboram o mito e contrastam as imagens
dos heróis, permitindo a sociedade se situar diante dos atores do presente. Sabemos que o mito tem
a função de tornar físico e visível aquilo que é abstrato e impalpável, além de multiplicar o sentido
dos acontecimentos. Pela longitude do que foi vivido, o cordel recebe a licença mitopoética de
relatar o fato histórico. Destarte, esta literatura representa os saberes que circulam na sociedade e,
ao mesmo tempo, recebe o consentimento de reforçar, inovar ou inventar, diante da realidade
objetiva. Portanto, a literatura de cordel que reconta a invasão apresenta Lampião enquanto herói
injustiçado, se constitui dado simbólico que denuncia aspectos da realidade política e social.
PALAVRAS-CHAVE: Cordel; Herói; Lampião; Mito; Resistência.
INTRODUÇÃO
A história de Lampião e seu bando há muito tempo vem sendo contada, passando de geração
em geração como marco na cultura nordestina. Seus feitos lhe atribuíram fama e permitiram que
ainda nos dias atuais fosse lembrado como uma das principais personagens que ilustram o
imaginário popular, parte indissociável da cultura de todo um povo. Inúmeras versões foram criadas
e no próprio ato da perpetuação, presente, sobretudo através da oralidade, novos elementos são
acrescentados, o que não diminui sua veracidade, apenas contribui para que os fatos tornem-se
significativos e eternizem-se na memória de quem os ouve.

1
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Dentre os muitos fatos que marcaram a vida de Virgolino Ferreira da Silva, popularmente
conhecido como Lampião, está a invasão de seu bando a cidade de Mossoró no dia 13 de junho de
1927. Fato que deu a cidade visibilidade e prestígio em todo o Nordeste, fazendo com que ficasse
conhecida como a cidade que derrotou Lampião, a terra da resistência. Uma séria de questões
forma-se em torno desta temática. Quais as repercussões políticas para a construção desta ideia de
Resistência? Como podemos caracterizar Lampião, enquanto vilão ou herói? E a classe dirigente de
Mossoró, que tipos de herói podem representar? Qual a função da poesia na perpetuação deste
mito? Estas foram algumas problematizações que nos levaram, ao longo do projeto, a nos
atentarmos para outras versões desta história já tão conhecida. Desse modo, tivemos a oportunidade
de analisá-la por diferentes ângulos, tomando como base principal o cordel.
Não são recentes as discussões que envolvem o cangaço e a história de Lampião, sendo este
o mais ilustre herói representado nesta modalidade poética. Dessa forma é certamente uma tarefa
complexa apresentar inovações a respeito desta temática. Através do projeto em questão
procuramos apresentar estas novas percepções para que se pudessem acrescentar ao estudo do tema,
associando a invasão do bando de Lampião à cidade de Mossoró problemas de ordem de
representação do herói e do papel da oralidade e da poesia na reconstituição dos fatos. Epopeia,
épico, oralidade, mito, banditismo/heroismo, imaginário político, foram alguns dos pontos
analisados no caminho para a elaboração deste relatório final. Pontos que nos permitiram olhar de
outra forma para os fatos, tornando “nova” uma temática já tão debatida.
O ano de 1927, mais especificamente a 13 de junho, a história de Lampião ganhou novos
contornos. Esta foi a data em que o bando chefiado por Virgolino Lampião, cangaceiro temido em
toda região nordeste do Brasil invadiu a cidade de Mossoró. A partir de então ganha destaque uma
forma particular de recontar essa história. Em Mossoró, a defesa arquitetada pelo então prefeito
Rodolfo Fernandes, o coronel, o padre e alguns mossoroenses vem ganhando destaque e proclamase a vitória destes homens sobre o bando de cangaceiros, que fugiu em retirada.
A partir deste feito Mossoró não seria apenas uma cidadela comum, mas a cidade que
derrotou Lampião, o lugar da resistência. Em conseqüência deste acontecimento que engrandeceu a
cidade, Mossoró ganha recentemente o título fictício de “País”. Dentro deste contexto de tamanha
resistência e coragem ser apenas cidade parecia uma modéstia inaceitável, tendo no título de país a
suficiência necessária para expressar sua grandiosidade.
A história da invasão do bando de Lampião a Mossoró tem passado pelas gerações, dando a
este município a possibilidade de ser não apenas território, mas um lugar, um “País”. No território,
como é comum, principalmente na atualidade, há violência, desigualdade e problemas de infraestrutura. No lugar, há respeito, desenvolvimento e acima de tudo, resistência/liberdade.
MATERIAL E MÉTODOS
Os cordéis selecionados para constituírem o corpus deste trabalho foram aqueles que fazem
referência direta ao tema da Invasão e escritos por poetas locais e regionais. Estes cordéis foram
resultados do investimento de gráficas locais, sendo dois panfletos patrocinados pelo prêmio de
fomento Edição 2007 da Prefeitura Municipal de Mossoró. Por ordem alfabética dos autores,
citaremos os cordéis trabalhados: “Mossoró na Resistência ao Grupo de Lampião” de Aldaci de
França; “O Ataque de Mossoró ao Bando de Lampião” e “A Saga do Prefeito e o Bando de
Lampião”, ambos de Antônio Francisco; “A Resistência de Mossoró ao Bando de Lampião há 13 de
Junho de 1927” de Cícero Laurentino da Silva; “Defesa de Lampião” de “José Augusto”; “A
Resistência do Povo de Mossoró ao Cangaço” e “Detalhes sobre a cidade que combateu Lampião”,
ambos de José Ribamar Alves; “Vitória de Mossoró no ano de Vinte e Sete” de Luiz Campos e
“Lampião Queimou a Fama no Fogo de Mossoró” de Severino Inácio.
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As reuniões semanais foram sempre um espaço para discussão dos textos e para declamação
dos cordéis, momento propício para que os pontos de vista particulares de cada um fossem expostos
e para que novas perspectivas se formassem embasadas no que foi lido e debatido. Os cordéis foram
tratados como objetos simbólicos e não como marcas documentais do que aconteceu efetivamente,
desde que o passado está comprometido com a leitura que fazemos dele no presente. Além disso, o
poeta utiliza as estratégias próprias da literatura de cordel e exagera, recria, omite, sobressalta os
detalhes que lhe interessam a fim de ancorar o sentido que deseja construir, (re)construindo assim a
realidade. O cordel ao passar de mão em mão exerce a valorosa capacidade de perpetuar-se,
mantendo vivos acontecimentos que se passaram em outras épocas, preservados na memória.
Para além da afinidade na estrutura textual entre os cordéis, buscamos nos poemas
selecionados, repertório que elucidassem as estratégias de representação/imaginação do poeta,
causando uma verdadeira rede de relações dos textos com a realidade. Sendo também mecanismo
de construção do imaginário coletivo, percebemos que ora os poemas defendem uma versão, ora
defendem outra. Alguns cordéis contribuem para construção da identidade do heroi mossoroense
como corajoso e resistente, ilustrada pelos feitos que foram de seus antepassados. Porém, dois
cordéis ganharam destaque: “O Ataque de Mossoró ao Bando de Lampião” de Antônio Francisco,
em que a história ganha uma (re)modelagem e passa-se no inferno, onde Lampião vence um festival
de talentos e ganha um passe para viajar, escolhendo vir para Mossoró, onde a invasão acontece em
dias atuais. E o folheto “Defesa de Lampião” de José Augusto, em que corre uma inversão dos
fatos, o autor conta que Lampião foi enganado pelo prefeito, que garantira não revidar com
violência caso entrasse na cidade. O folheto aponta que o prefeito desejava apenas ganhar fama.
Desse modo, a experiência coletiva foi refigurada na narrativa poética e a continuidade da “voz
viva” apresenta disputas culturais e denúncias políticas.
Além dos cordéis, outros textos foram utilizados na busca por compreender este imaginário
de representações criado em torno da invasão de Lampião e seu bando à cidade de Mossoró. Como
a obra: “Introdução à Poesia Oral”, de Paul Zumthor(2010, p.18), diz ele: “Assim são esses textos
lidos com os olhos: sentimos intensamente que uma voz vibrava originariamente em sua escrita e
que eles exigem ser pronunciados”. Com a dissertação de mestrado de José Ferreira Júnior,
intitulada: “A apropriação da memória lampiônica como elemento de construção da identidade de
Serra Talhada- PE” ganhamos “passe” para conhecer a cidade natal de Lampião e saber de que
maneira a sua memória influencia a vida dos cidadãos serra-talhadenses. Como a cidade tem
aproveitado esta memória a seu benefício? Com a obra “Bandidos” de Eric Hobsbawn, conhecemos
outra face dos bandidos sociais, intitulados pelo autor, a depender de seus feitos, como justiceiros.
Estes e outros autores nos emprestaram suas fontes, dando-nos importante contribuição para
construção dos três artigos publicados em eventos científicos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
No tocante aos feitos de Lampião, neste caso específico, o que diz respeito à invasão de seu
bando à cidade de Mossoró, muito do que se tem conhecimento, foi passado de pessoa a pessoa,
através da voz. Essa “voz viva” de que trata Paul Zumthor (2010) em sua obra “Introdução à Poesia
Oral”. Voz que passeia pelas gerações, permitindo que fatos relevantes da história e cultura de um
povo não sejam esquecidos. A oralidade é muito importante na produção da cultura, das tradições e
das crenças, tendo o poder de se perpetuar de geração em geração.
Com o surgimento dos folhetos de cordel, aquilo que era dito passou a ser registrado,
mantendo-se gravado através da escrita. O cordel passando de mão em mão, de ouvido em ouvido,
revela-se com a principal característica presente na voz, a de perpetuar-se. Com o passar dos anos e
a perda das reais personagens  pessoas que por terem vivido os fatos contavam sua versão dos
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acontecimentos , inúmeros elementos fictícios são agregados, mitificando as histórias. Este é
também um meio para que algumas críticas e questionamentos sejam feitos, permitindo que o leitor,
tomando conhecimento de diferentes versões, tire suas próprias conclusões.
O mito possibilita a um episódio histórico, como é o caso do ataque do bando de Lampião à
cidade de Mossoró, a oportunidade e mesmo a capacidade de reinventar-se. É importante destacar
que o “real fato” adquire muitas formas de ser recontado. No entanto, os novos elementos
acrescentados no cordel servem de retroalimentação para o mito, fazendo com que, ainda que tenha
sido repetido inúmeras vezes, se torne novo a cada exposição.
Já o gênero épico é uma espécie de discurso narrativo relativamente estável, definível por
uma aptidão geral em assumir carga mítica que a torna autônoma em relação ao acontecimento. De
acordo com Paul Zumthor, epopéia e épico são apenas designações metafóricas da poesia oral,
“fundadas sobre o grego epos, termo este que, em Homero, invoca simplesmente a palavra
transportada pela voz” (2010, p. 113).
O discurso épico nos permite, assim como o cordel, visualizar a grandeza em suas historias
– que nunca envelhecem, mas sempre estão sendo reescritas de formas diferentes e sem perder a sua
ordenação. Não se perde nada de sua história, apenas se ganha – um pouco aqui e outro ali. É assim
que, consideramos a epopéia como um gênero épico caracterizado pelas regras de versificação,
também contidas na forma cordel. No gênero épico, a historicidade, quando recriada, traz seus
heróis, e esses sempre são lembrados com glórias e exaltação por sua bravura. Muitos se inspiram
neles para repassar esse fato histórico, que descreve o orgulho e o valor daqueles guerreiros.
Os heróis da literatura são moldados pela poesia e pela imaginação dos escritores, que
artisticamente dão vida aos mitos – expressões de anseios e desejos coletivos – diante dos olhos do
leitor, que acompanhando a trajetória do herói encontra a si mesmo na mesma jornada em busca do
conhecimento de si enquanto ser humano.
A vitória do prefeito sobre o bando de Lampião produziu um efeito duradouro na política e
na identidade cultural da cidade. Assim, a cidade de Mossoró passou a ser conhecida como brava e
heroica, uma cidade que na figura de seu destemido prefeito lutou contra Lampião e seu bando com
fervor e bravura, resistindo a toda violência e protegendo a sua população. Foi a partir das
encenações desse acontecimento heroico que a cidade de Mossoró passou a ser projetada no cenário
cultural. Sua cultura cresceu com ênfase nesse acontecimento histórico, cuja narrativa continua
viva.
Por outro lado, na cidade de Mossoró, Lampião se torna um herói às avessas. Isso porque ele
se torna figura emblemática no imaginário popular não por ter conseguido salvar o seu povo, mas
porque fez um assalto à cidade. Segundo uma das versões narradas no cordel “Defesa de Lampião”
do poeta José Augusto, Lampião foi enganado em um acordo com a classe dominante e teve o seu
bando derrotado em uma emboscada na cidade de Mossoró-RN.
É interessante considerar que Lampião torna-se uma peça chave quando é “contratado”
pelo prefeito de Mossoró para atuar como bandido a fim de tornar esse mesmo prefeito um herói!
Mas como não tinha visto
Nem nunca ninguém contar
Prefeito de qualquer canto
A meu cangaço pagar!
Pra seu lugar invadir
Pra ser um ser popular...
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Em busca de se tornar político destacado para a população da cidade de Mossoró, o
prefeito Rodolfo Fernandes busca um acordo com o herói mítico do sertão, Lampião, o Virgulino
Ferreira, acordo esse que é descrito no cordel de Jose Augusto:
(...) Mandado pelo prefeito
Um bilhete que dizia:
“Caro, caro Virgulino,
É só por mal entendido
Tanta gente mata e morre
Deixando desprotegido
Esposa, pai, filho e mãe,
Quando pode ser resolvido
Saiba que eu darei o dobro
Da quantia que pedir,
Assim não atrapalhando
Pra onde você quer ir
Ficando em paz Mossoró
Sem nada se destruir.
E não mude a estratégia
Entre chamando atenção,
Os poucos que aqui ficaram,
Ficaram sem guarnição
Pra olhar sua passagem
Sem ter feito confusão.
Diante do acordo proposto pelo prefeito, como visto no cordel, percebe-se,
então, sua façanha para se tornar um “representante popular”. De fato, ele engana
Lampião, pois desde o começo o prefeito se prepara para verdadeiramente enfrentá-lo,
armando assim uma cilada para o líder cangaceiro e seu bando, como narra o cordel.
No cordel: O ataque de Mossoró ao bando de Lampião do cordelista
mossoroense Antônio Francisco, é possível perceber uma série de modificações no
contexto da história, a começar pelo título, pois neste caso não é o bando de Lampião
que faz o ataque e sim a cidade de Mossoró. A história se passa no inferno onde
acontece um festival com intuito de premiar os que cantam melhor. Lampião apresenta
seus dotes artísticos cantando mulher rendeira, obtém bom desempenho e ganha assim
um passe para viajar para qualquer parte do inferno, mas prefere ir a Mossoró, de onde é
novamente expulso.
..........................................................
E foi Lula4 quem me disse,
Que tinha achado um caderno,
Que tinha a data marcada,
Muito antes do inverno
4

Aqui o poeta refere-se a um contador de “causos” que haveria lhe repassado essa história.
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Sobre um evento que houve
Em um dos palcos do inferno.
Um evento musical
Chamado, Canta vem-vem
Que busca prestigiar
Os valores que eles têm,
Dando prêmios e mais prêmios,
Pras almas que cantam bem.
Lampião foi o primeiro
Cantando “Mulher Rendeira”,
O segundo, Cão sem dedo,
O inventor da soqueira,
Que ganhou cantando a música:
Bagaço de fim de feira.
............................................................
A Lampião eles deram
Um passe pra viajar,
Por todo canto do inferno,
Mas se quisesse arriscar,
Podia vir pro Nordeste,
Tomar cachaça e brincar.
Na disputa contra a cidade de Mossoró, Lampião não conseguiu vencer sua condição de
oprimido:
Quando o dia ia morrendo,
Todo coberto de pó,
Passou lá no Jucuri,
E disse a Zé Mororó,
Que estava muito enjoado,
Aborrecido e cansado,
De correr de Mossoró.
De acordo as fontes de folhetos e baladas Erick Hobsbawn (1976) afirma que Lampião pode
ser considerado um herói bandido, o mesmo tipo que teria em Robin Hood um paradigma
internacional. Segundo o historiador, o banditismo social emerge de realidades históricas que
enfrentam problemas de pauperismo e crise econômica, mas também na literatura, como símbolo
contra forças opressoras. De modo geral, o banditismo social corresponde aos dramas vividos por
sociedades camponesas ou semirurais. Assim o autor descreve a sua compreensão sobre esses heróis
bandidos:
“(...) são proscritos rurais, encarados como criminosos, pelo senhor e pelo
Estado, mas que continuam a fazer parte da sociedade camponesa e são
considerados por sua gente como heróis e como campeões, vingadores,
paladinos da justiça, talvez até como líderes da libertação(...)”
(HOBSBAWN, 1976, p.11)
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De fato, o contexto histórico em que surge o cangaço, e de forma eminente o cangaceiro
Lampião, resultou das tensões econômicas e políticas que marcaram a ruptura entre o nordeste
agrícola tradicional e a nova ordem capitalista (CHANDLER, 1980). Porém, as concepções de
Hobsbawn (1976) sobre o bandido social não são apenas reflexos da realidade, não se baseiam
exclusivamente em atos verídicos, mas principalmente nas concepções populares através de
cantadores e contadores de histórias que deixam em seus poemas “causos” que servirão para as
gerações futuras. Outrossim, podemos considerar esse herói como mito e realidade ao mesmo
tempo.
Apesar de herói, Lampião não era um herói bom. Seus atos atrozes causavam terror pelos
sertões. No entanto, há uma necessidade de que ele seja constantemente lembrado. Erick Hobsbawn
(1976) afirma que essa necessidade advém de certo ato de protesto, por meio do qual os fracos e
pobres provam que podem ser terríveis e que recusam a dobrar a cerviz diante de uma realidade de
opressão.
É bem verdade que Lampião é lembrado por seus atos terríveis. Mas atualmente há uma
tendência de serem esquecidos os horrores que acompanharam sua carreira enquanto bandido
social. E não faltam as boas descrições sobre sua personalidade, de ser um homem de fé, devoto do
Padre Cícero, um homem de palavra, que calculadamente sempre cumpriu o seu prometido. Porém,
o dado que revela a força social que promove Lampião como rebelde, um bandido com consciência
social, é bastante revelador no contexto da nossa pesquisa.
CONCLUSÃO
Virgulino Ferreira, esse herói bandido, o Lampião, que não tinha super poderes nem nada de
divino. Porém, recriado nas páginas da literatura de cordel, a personagem torna-se o herói humano,
o sertanejo oprimido que faz o que ninguém ousaria fazer para sobreviver à seca e aos mandos e
desmandos dos políticos e dos coronéis. Portanto, revestido de virtudes e de vícios humanos,
misturando atos de compaixão para com os oprimidos e de crueldade para com seus inimigos,
Lampião serviu como condutor no rito de iniciação da própria cidade de Mossoró, que construiu a
sua identidade coletiva a partir de sua resistência a seu bando.
Os grupos sociais utilizam os mitos, os poemas como signos através dos quais expressam
atitudes coletivas em relação a áreas problemáticas da vida social. O hábito de contar histórias
corresponde a uma vontade cultural de vencer a monotonia da vida. Por outro lado, expressa
também a consciência social de um povo. Portanto, ao final do nosso estudo, concluímos que o
poeta lembra o cangaceiro Lampião não apenas porque ele faz render uma boa história fictícia, mas
porque pode servir como um símbolo eficaz para representar a insatisfação social, denunciar
injustiças, desigualdades e arbitrariedades políticas.
A julgar pela estrofe final do poema de Antônio Francisco, o nome de Lampião prestou-se
para tornar ouvida uma denúncia:
Hoje Lampião está
Bem distante do sertão
Lampião está distante
Mas a violência não
Vamos parar de brincar
Fazer força e acabar,
Quem acaba de expulsar
O bando de Lampião.
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A nosso ver, a persistência de Lampião no imaginário substitui uma real deficiência das
formas de rebelião e contestação por parte de determinados segmentos populares, insatisfeitos com
a realidade política e social a que ainda estão submetidos. Conforme afirma Hobsbawn (1976), o
mundo moderno matou o bandido social e no seu lugar colocou o criminoso, ou seja, a violência em
outros moldes.
De modo geral, observa-se que existe uma desproporção entre o fato e as histórias que hoje
se recriam, sobretudo pela insistência no massacre de Lampião pelos heróis mossoroenses.
Consideramos que é tamanha a necessidade de a cidade erigir seus heróis que, existindo apenas
candidatos pouco adequados, são levados a se representar, forçadamente, na carona de um herói
popular. Neste caso, os heróis vencedores são apenas campeões, mas não aqueles que promoveram
a justiça e a equidade social.
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PERCEPÇÕES DE EDUCADORES/AS RURAIS SOBRE SEXUALIDADE E RELAÇÕES
DE GÊNERO
Maria Conceição Matias1; Maria Euzimar Berenice Rego Silva2; Fernanda Lucianne da Silva3;
Izabel Cristina de Souza Nunes.4

RESUMO: O projeto de pesquisa “Diálogos Autobiográficos: Trilhas da Formação dos/as
Educadores/as Serranos/as.” Foi criado em virtude das lacunas existentes na formação dos
professores da educação rurais brasileiras, de forma mais especifica em destaque a dificuldade
encontrada em se tratando de temáticas relacionadas á sexualidade infanto-juvenil e as relações de
gênero da sexualidade. Desta forma este projeto tem como objetivo de realizar uma contribuição
para um aprofundamento teórico e prático auxiliando os docentes, ao Identificar as concepções
dos/as educadores/as sobre sexualidade, a divisão sexual do trabalho e as relações de gênero, a
partir de suas narrativas. A perspectiva metodológica assumida foi pesquisa-ação-formação, cujas
contribuições principais podem ser encontradas nas reflexões de António Nóvoa e Matthias Finger
(1988), António Nóvoa (2000), Gaston Pineau (2001, 2006), Marie-Christine Josso (2004) e Vera
Maria Antonieta Tordino Brandão (2008). Assumida também realizações de observação das
narrativas dos educadores da educação básica.
PALAVRAS-CHAVE: Educadores/as rurais; Formação. Sexualidade e relações de gênero.
INTRODUÇÃO
O Projeto “Diálogos Autobiográficos: Trilhas da Formação dos/as Educadores/as
Serranos/as.” está articulado às pesquisas “DIÁLOGO ENTRE COTIDIANO FAMILIAR E
ESCOLAR NAS SERRAS DO ALTO-OESTE POTIGUAR: EXPERIÊNCIAS FORMADORAS
DE EDUCADORES/AS DO CAMPO SOBRE RELAÇÕES DE GÊNERO E SEXUALIDADE - III
ETAPA” (PIBIC/UERN) e “DIÁLOGOS SERRANOS: EXPERIÊNCIAS FORMADORAS DE
EDUCADORES/AS RURAIS SOBRE SEXUALIDADE”, aprovadas pela plenária do
Departamento de Educação (DE) do Campus Avançado Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia
(CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), e está vinculado ao
Núcleo de Estudos em Educação (NEEd) do DE/CAMEAM/UERN. Além de que este procura
atender as diretrizes da política de extensão da UERN.
Este projeto tem como foco a realização de uma ação formativa para educadores/as e
discentes de licenciatura e pós-graduação de municípios serranos do Alto- Oeste Potiguar: Coronel
João Pessoa, Doutor Severiano, Encanto, Luís Gomes, Portalegre e São Miguel. O mesmo foi
desenvolvido desde março de 2006, como Projeto de Extensão em torno de temáticas
correspondentes com essa mesma denominação, tendo as etapas I, II e III que correspondem ao
período de março de 2006 a março de 2012. E Devido à grande relevância do projeto há a ação de
continuidade deste com etapa III e IV com direção para discussões referentes à relação de gênero,
sexualidade, memória e literatura. E além de que a importantes realizações de oficinas, colóquio e
1
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PIBID/Pedagogia/CAMEAM/UERN. E-mail: conceicaomataias22@hotmail.com.
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seminários com a participação direta dos educadores da educação básica, sujeitos principais da
pesquisa, como também dos discentes da UERN, do CAMEAM e professores e coordenadores do
trabalho.
Diante do que foi exposto sobre o Projeto de Extensão “Diálogos Autobiográficos:
Trilhas da Formação dos/as Educadores/as Serranos/as.” Foi decidido transformar este numa ação
permanente da UERN. Sendo assim fica claro que este projeto extensionista é de bastante
relevância para todos, é como ponto de partida para as reflexões e formação de educadores que
lidam com desafio escolar que envolve constrangimentos, preconceitos, tabus ao se tratar em
relação de gênero e principalmente sobre sexualidade em sala de aula.
MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi realizado da seguinte maneira, primeiramente realizamos pesquisa
bibliográfica que compreende estudos teóricos individuais sobre sexualidade, relações de gênero e
educação; leituras de obras/textos escolhidos pelos/as educadores/as participantes do turno
matutino, colaboradores da pesquisa e a discussão de textos/obras, feitos nos encontros quinzenais
da equipe de pesquisa. A mesma ocorreu durante agosto de 2011 a fevereiro de 2012.
Pseudônimos

Narrativas

Oiti

Danças (forró)

Ipê verde

Religiosidade, timidez e
dificuldades
financeiras.
Vida no
campo/brincadeiras.

Aroeira

Caroba

Leituras de Obras
Textos escolhidos
O que é ser mulher?
O que é ser Homem?
Subsídios para uma
discussão das relações de
gênero FARIA E NOBRE
(1997).
Orientação Sexual na escola
um projeto apaixonante.
EGYPTO (2005).
Relações de Gênero e
agricultura familiar NOBRE
(2005).
Orientação Sexual na
Escola: Um projeto
apaixonante. EGYPTO
(2003)

Zona
rural/Simplicidade,
família com
dificuldades
financeiras, e estória.
Quadro 1 – Síntese de narrativas e textos lidos pelos participantes da Extensão.
Fonte: Projeto “Diálogos Autobiográficos: trilhas da formação dos/as educadores/as serranos/as”

Posteriormente fizemos pesquisa documental leitura e análise das fichas dos docentes/as
rurais participantes do Projeto de Extensão “Diálogo entre cotidiano familiar e escolar nas serras do
Alto- Oeste Potiguar: Experiências formadoras de educadores/as do município de Portalegre”. Onde
escolhemos seus pseudônimos, a partir da realidade rural dos mesmos. Ocorreu durante o período
de agosto de 2011 a abril de 2012.
No Quadro 2, encontramos aspectos gerais que caracterizam o perfil dos quartozes
educadores/as dos Anos iniciais e finais do Ensino Fundamental observados nesse estudo. São três
homens e onze mulheres que estão na faixa etária entre vinte e nove e cinqüenta e sete anos. Eles
três são solteiros, das mulheres oito são casadas e três são solteiras. Apenas uma delas e um deles
ainda não têm filhos/as. Quanto ao local de moradia, seis moram na zona urbana e oito na zona
rural. Já a renda mensal delas/as como educadores/as oscila entre um a quatro salários mínimos.
Pseudônimos

Idade

Estado
civil

Filhos/as

Renda
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Local de
Moradia

Rural
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Urbano/
Florata

54 anos

Casada

4 Não informou

Hortelã

29 anos

Solteira

Não informou 2 salários

X

Lilás

55 anos

Casada

Mais de 4

1 salario

X

Lirio

38 anos

Solteira

Nenhum

2 Salarios

X

Essência
Jasmin

52 anos
53 anos

Solteira
Casada

1 1 salario
4 Não informou

X
X

Camomila

47 anos

Solteira

4 2 Salarios

X

Marcela

43 anos

Casada

1 1 Salario

X

Rosa Amélia

48 anos

Solteira

2 1 salario

X

Alecrim

30 anos

Casada

1 2 salarios

X

Carmélia

36 anos

Casada

4 2 salarios

X

Flor do Maracujá

41 anos

Solteira

Nenhum

Não informou

X

Orquídia

39 anos

Casada

Não informou Não Informou

X

Harmonia

42 anos

Casada

Nenhum

2 Salários

X

X

Mais de 1
1 Salário

Não Informou

49 anos

Casada

Não Informou

49 anos

Solteira

Não Informou

45 anos

Casada

1 5 Salários

Não Informou

46 anos

Casada

4 2 Salários

X

Não Informou

45 anos

Casada

2 1 Salário

X

Não Informou

42 anos

Solteira

Não Informou

38 anos

Não Informou
Erva Doce

Nenhum

Nenhum

2 Salários

X
X
X

Não Informou

X

Casada

2 Menos de um

X

38 anos

Casado

4 4 Salários

X

41 anos

Casada

2 2 salarios

X

Quadro 2 – Dados Gerais de Docentes do Ensino Fundamental de Portalegre, Período: 2009/2012.
Fonte: Portalegre. Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desportes. Cadastro dos funcionários. 2008/2012

No Quadro 3, apresentamos as informações sobre os anos que os mesmos atuam, que oscila
de oito meses a 39 anos. Há predominância na formação em Pedagogia. E todos lecionam na zona
rural, apenas um leciona nas duas localidades (Zona Urbana/Rural).
No Quadro 4 constam as indicações dadas pelos docentes com relação aos tarefas dentro
do cotidiano familiar, estas realizadas por mulheres, por homens e por fim aquelas realizadas por
ambos. Observamos que as responsabilidades de cuidar da casa, dos filhos, do bem-estar familiar
ainda estão muito limitadas, na fala delas, à figura feminina. Banho de Riacho menciona o ato de
lecionar como atividade desenvolvida pela mulher, dessa maneira, através de seu posicionamento,
constatamos o quanto ainda é restrito – no imaginário das pessoas – o ensino ao gênero feminino.

Pseudônimos
Florata

Formação
Ensino Médio completo

Experiência na
Educação
37 anos

Ano que
Leciona
3 ª ano

Hortelã
Lilás

Pedagogia
Ensino Médio completo

8 meses
39 anos

não informou
5ª ano

Lírio
Essência

Letras
Magistério

15 anos
30 anos

5ª ao 9ª ano
2ª ano
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Localidade Escola
Urbano

Rural
X
X
X

X
X
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Jasmin
Camomila

Magistério
Pedagogia

33 anos
26 anos

1 ª ano
Não informou

X
X

Marcela
Rosa Amélia

Pedagogia
Pedagogia
Nivel superior
Imcompleto
Pedagogia

15 anos
15 anos

5ª ano
6 ª ao 9ª ano

X
X

4 anos
10 anos

6ª ao 9ª

X
X

Alecrim
Carmélia
Flor do
Maracujá

Pedagogia

15 anos

6ª ao 9ª

X

Erva Doce
Orquídia

Pedagogia
Pedagogia

15 anos
24 anos

6ª ao 9ª
Não Informou

X

Harmônia
Não Informou

Pedagogia
Pedagogia

Não Informou
10 anos

4° e 5° ano

Não Informou
Não Informou
Não Informou

29 anos
8 anos
11 anos

Não Informou
6° ao 9°
Gestão

X

Não Informou

Pedagogia
Pedagogia
Pedagogia
Nível Superior
Incompleto

12 anos

Não Informou

X

Não Informou
Não Informou

Pedagogia
Ensino Médio Completo

14 anos
8 anos

Não Informou

Matemática

12 anos

6° ao 9° ano
1° Ano
6° ao 9° ano e
1ª à 3ª Série

X
X
X
X

X
X
X

X

Baunilha
Pedagogia
Não informou
1ª ano
X
Quadro 4 – Experiências Profissionais de Educadores/as de Portalegre, Período: 2008/2012.
Fonte: Portalegre. Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desportes.Cadastro dos funcionários 2008/2012
PSEUDONIMOS
Banho de Riacho

MULHERES
Lecionam

HOMENS
Fazem a barba
Consultam doentes

Uva

Fazem Comida
Lavam
Trabalham
Assistem TV
Estudam
Brincam
Lavam roupas
Fazem comida
Bordam
Estudam
Lavam e Passam
Cozinham
Varrem
Fazem a Feira
Pagam contas
Dirigem
Lavam louças
Limpam a casa
Lavam roupas
Fazem compras
Cozinham
Trabalham
Lavam roupas

Trabalham
Dirigem
Assistem TV
Brincam
Reclamam

Vitoria Régia

Manga Espada

Violetas

Hortência

HOMENS E MULHERES
Lavam roupas
Passam roupas
Cozinham
Arrumam a casa
Dirigem
Assistem TV
Estudam
Sexo
Cuidam dos animais

Estudam
Trabalham
Dirigem
Criam animais
Trabalham fora
Cozinha (às vezes)

Sexo
Estudam
Dirigem
Dividem despesas
Cozinham (às vezes)

Vendem Leite
Dirigem
Cuidam do
comercio

Trabalham
Dirigem
Fazem compras

Passam roupa

Plantam
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Lavam louças
Passam a roupa
Cozinham
Limpam a casa

Hortelã

Cozinham
Lavam roupa
Cuidam da casa
Estudam
Brincam
Dirigem
Assistem TV

Margarida

Varrem
Passam roupa
Lavam roupa
Cozinham
Lavam e passam
roupa
Trabalham na escola
Cuidam da casa
Plantam
Estudam
Cozinham
Lavam roupa
Limpam a casa
Dirigem
Plantam
Estudam
Cuidam dos animais
Cozinham
Estudam
Pilotam
Lavam roupa
Limpam a casa
Compram
Dona do lar

Erva Doce

Abacate

Goiaba

Cajado de São Jose

Bromélia

Cozinham
Dão aula
Lavam roupas
Arrumam a casa
Passam roupas
Assistem TV
Fazem a feira
Cozinham
Lavam roupa
Limpam a casa
Cuidam dos filhos
Fazem compras
Dirigem
Decoram a casa
Organiza
Atende telefone
Pagam contas
Cuidam das plantas
Lavam o carro/moto
Limpeza em geral

Plantam
Cortam lenha
Moem cana
Trituram a ração
dos animais
Reclamam
Plantam
Tiram leite
Cuidam dos
animais
Estudam
Brincam
Dirigem
Assistem TV
Plantam
Jogam bola
Trabalham na roça
Dirigem
Plantam
Colhem
Cuidam dos
animais
Tiram leite de vaca
Cozinham
Lavam roupa
Limpam casa
Dirigem
Estudam
Cuidam dos
animais
Plantam
Cuidam dos bichos
Trabalham de
servente
Pilotam moto
Colocam água em
casa
Lavam caixa
Cozinham
Pilotam motos
Arrumam a casa
Assistem TV
Fazem a feira

Roçado
Plantam
Cuidam dos porcos
Cuidam do gado
Administram a casa
Compram comida
Pagam as contas
Dirigem
Lavam o
carro/moto
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Cuidam dos animais
Dirigem
Concertam os eletrodomésticos

Cuidam da casa
Cuidam dos animais
Dirigem
Assistem TV
Dançam
Ajudam-se nas tarefas domesticas

Cozinham
Dirigem
Fazem musculação
Fazem a feira

Fazem compras

Cozinham
Auxilia nas tarefas domesticas

Arrumam a casa
Estudam
Passeiam
Planejam aula
Assistem TV

Administram a casa
Cuidam dos filhos
Dirigem
Recebem visitas
Pagam contas
Lavam carro/moto
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Rosa Amélia

Lavam roupas
Cozinham
Arrumam a casa
Organizam

Trabalham na roça
Cuidam das
criações
Pilotam moto
Lavam cuecas
Lavam cisternas

Plantam
Cuidam dos filhos
Pagam contas
Administram
Fazem compras
Organizam

Silêncio

Lavam roupas
Cozinham
Cuidam das crianças
Fazem compras
Arrumam a casa
Varrem terreiro
Cuidam do cachorro
Estudam

Pagam contas
Trabalham fora
Cuidam dos filhos
Pilotam motos
Organizados

Alegria

Lavam roupas
Limpam a casa
Lavam louça
Passam pano na casa

Lírio

Cozinham
Lavam roupa
Arrumam a casa
Lavam pratos

Raiz de Cajueiro

Lavam roupa
Passam roupa
Cozinham
Limpam a casa
Plantam hortaliças e
flores
Varrem terreiro
Apanham lixo do
terreiro
Tratam galinha

Folha de cajueiro

Dona dos lares
Lavam roupas
Cozinham
Limpam a casa
Lavam louças
Trabalham
Estudam
Pagam contas
Lavam louça
Fazem a comida
Cuidam da comida
Lavam roupa
Cuidam dos filhos

Alimentam os
animais
Colhem frutas
Limpam o terreiro
Trabalham fora
Pagam contas
Colocam água
Plantam roçado
Lavam cuecas
Tratam peixe
Plantam
Limpam as plantas
Cortam lenha
Cuidam dos
animais
Lavam as caixas
d’água e cisterna
Matam galinha
Plantam
Cuidam dos porcos
Cuidam da
manutenção da
moto
Lavam a caixa
d’água
Limpam roçado
Botam água
Colocam comida
pra os animais
Amolam facas
Matam galinha
Colhem safra de
milho, feijão e fava
Cortam lenha
Limpam os quintais
Queimam o lixo
Lavam a cuecas
Chefe de família
Pagam feira
Compram carnes
Tratam peixes
Lavam caixas
d’água

Trabalham na roça
Trabalham de
pedreiro
Criam animais
Cuidam do
comercio
Consertam
eletrodoméstico
Trabalham fora

Fazem comzem a fazem comida
Lavam louça
Pilotam moto
Cuidam dos filhos

Orquídea

Jasmim

Arrumam a casa

ISBN 978-85-7621-051-1

Cozinham
Cuidam da horta
Batem bolo
Cuidam das galinhas
Pagam contas de luz
Fazem compras

Trabalham
Cuidam do filho
Pagam as contas
Fazem a feira
Andam de moto

Lavam os tanques
Pagam as contas
Andam de moto
Plantam
Aguam as plantas
Atendem telefonema
Trabalham na escola
Recebem hospedes
Estuda

Trabalham
Estudam
Fazem tarefas domestica
Dirigem

Cuidam dos bichos (galinha e
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Cozinham
Lavam roupa
Passam roupa
Ensinam

Fazem a feira
pato)
Plantam milho e
Fazem comida de milho
feijão
Cuidam das crianças
Dirigem
Tiram coco
Quadro 4 – Ações desenvolvidas segundo o sexo no cotidiano de educadores de Portalegre, 2010.
Fonte: Arquivos da Extensão “Diálogos Serranos”.

Em seguida, realizamos pesquisa de campo: Visita as comunidades dos/as docentes,
possibilitando um maior reconhecimento das realidades estudadas, participação nas ações do
referido projeto de Extensão para sistematização de dados sobre sexualidade, e relações de gênero,
envolvendo os conteúdos e atividades didáticos de docentes, a mesma foi desenvolvida no período
de agosto de (dois mil e onze) a junho de (dois mil e doze). Essas informações foram elaboração a
partir de análise temática, através da elaboração de artigos para apresentação e publicação em
eventos. No intuito de identificar as concepções de sexualidade dos/as educadores/as, sabemos que
a sexualidade é sempre vista pela maioria dos educadores/as como um tema complexo e frustrante.
Assim concordamos com Aquino (1997) com o mesmo afirma que:
De qualquer forma, identificamos como este ou aquele posicionamento é certo que a
sexualidade humana figura como um dos temas mais inquietantes e, quase sempre mais
recusados no universo prático do educador. Entretanto, cada vez mais a escola tem sido
convocada a enfrentar as transformações das práticas sexuais contemporâneas
principalmente na adolescência, uma vez que seus efeitos se fazem abordar no cotidiano
escolar. (AQUINO, 1997, p. 7).

Portanto, há uma grande necessidade de se trabalhar sexualidade na escola. Por mais
difícil que possa parecer, requer dos docentes interesses, diálogos e envolvimentos, para que os
discentes possam compreender sua importância e desenvolver seu conhecimento crítico e
consciente em relação aos aspectos afetivo e social.
Ressaltamos a realização do colóquio “Narrativos Relações de Gênero e Sexualidade”,
que contribui significativamente para ampliação e socialização do projeto em toda a Academia.
Neste sentido, sentimos a necessidade de continuamos esse trabalho com a criação da IV etapa do
referido projeto para que continuemos a auxiliar educadores/as durante a sua prática.
Sendo assim, objetivamos que com a implementação da IV etapa do projeto possamos
contribuir ainda mais, com a melhoria do ensino, tanto no processo de aprendizagem dos discentes,
quanto na prática docente, ou seja, na formação de cidadão críticos e conscientes na sociedade em
que estes estão inseridos. Já que essa requer muito dos seus integrantes. Por fim, salientamos a
gratificante participação de trabalho (docentes que atuam na educação básica e superior, discentes
em formação, como também, outros integrantes da educação que estiveram presentes durante o
andamento do projeto).
RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com os objetivos propostos pelo projeto, os resultados foram
significativamente alcançados. Isso se deu pelo incentivo de todos que compõem o corpo docente e
discente da UERN, especialmente o DE, que sempre contribui e continua contribuindo para a
realização de uma educação una.
Assim salientamos a principio, como os resultados de maneira geral, o envolvimento
dos professores que atuam na educação básica/dos municípios de Portalegre, São Miguel, Luiz
Gomes, Doutor Severino. Os engajamentos dos discentes do curso de Pedagogia nas atividades
desenvolvidas no decorrer do Projeto.
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Em seguida, realizamos o planejamento de atividades, questão relacionados à discussão
e articulação das práticas a serem desenvolvidas ao abordar relações de gênero e sexualidade; como
também de dois relatórios/parcial/final/produção apresentação de trabalhos científicos/artigos,
minicursos, oficinas e seminários). Em eventos como IV (Semana de estudos, teorias e práticas
educativas), onde produzimos artigos científicos decorrentes da leitura e analise das narrativas dos
educadores/as participantes e colaboradores da pesquisa, como também através dos temáticos
discutidos no decorrer do Projeto. Como também o minicurso: E SE O PRINCIPE
(DES)ENCANTADO NÃO APARECER?!
E o I Seminário de Leituras Formadoras do NEEd (Núcleo de Estudos em Educação).
Salientamos assim, a importância da contribuição de todos que constituem o NEEd. Assim sendo,
acreditamos que o projeto contribuiu bastante para nós enquanto discentes de iniciação cientifica,
como também para docentes e discentes integrantes do mesmo, no que se refere a ampliação de uma
educação diversificada. Sendo que estamos inseridos em uma, sociedade multicultural e nós
enquanto futuros e/ou atuais intelectuais da educação, temos a necessidade de estamos
insaciavelmente buscando e “novo”, contribuindo para a construção de uma educação uma, e
principalmente democrática. Além disso, faz-se necessário que sabemos “tipo” de aluno, queremos
formar, refletindo e praticando meios construtores de cidadãos críticos-reflexivos.
Assim temos a consciência de que o trabalho com a discussão de temas “tão
inquietantes”, como a sexualidade e as relações de gênero, nos possibilita uma “visão clara” de
como deve ser trabalhado a orientação sexual em sala de aula. Entretanto, sabemos que não é tarefa
fácil, mas devemos abrir espaço e estimular a reflexão e a elaboração, do conhecimento diante da
vida, o conhecimento próprio e do outro, dos prazeres e angústias vivenciadas na sexualidade.
CONCLUSÃO
O referido trabalho aqui apresentado teve significativa importância tanto em relação ao
suporte teórico-prático dos docentes envolvidos no mesmo, quanto para os discentes de iniciação
científica. Já que foram exemplificados os objetivos auxiliando e o entendendo das concepções de
relações de gênero e sexualidade, isto é, como trabalhar essas temáticas em sala de aula, sem muito
“espanto”. Considerando as dificuldades do trabalho com esses temas, visando que é de real
importância para a construção critica reflexiva do individuo.
Salientamos que este trabalho atendeu as expectativas, pois foi possível realizá-lo de
maneira satisfatória, no qual depositamos nossas contribuições e interesse para alcançarmos os
resultados esperados, levando em conta a valorização de práticas pedagógicas diversificadas, que
venham a contribuir com a melhoria da qualidade da educação.
Neste entendimento agradecemos a valiosa contribuição de todos que compõem e
principalmente aqueles que contribuíram para a realização do projeto. Primeiramente a
Universidade por nos ter dado a oportunidade de mostramos nossas capacidades, ao Departamento
de Educação por ter dado sempre quando necessário apoio, posteriormente ao CNPQ pela
oportunidade de exercemos o papel de bolsista voluntario PIBIC, e em especial a toda a equipe do
projeto. Sendo assim acreditamos que “DIÁLOGOS AUTOBIOGRÁFICOS: TRILHAS DA
FORMAÇÃO DOS/AS EDUCADORES/AS SERRANOS/AS.” Possibilitou a visão de que é
possível vencer nossos desafios e frustrações. Como também de reconhecimento da prática docente,
já que exige mais preparação e dedicação ao decorrer do tempo. Vale ressaltar as dificuldades
encontradas durante o projeto, mas que com esforço e determinação, conseguimos realizá-los com
grande exatidão.
Desta forma, salientamos que este projeto teve um caminho a ser percorrido, e foi
realizado de forma precisa, clara e com todos os pontos necessários para o sucesso concretizado
nesta ação, assim devemos levar a diante envolvidos neste projeto. E que todos os conhecimentos,
experiências, adquiridas sejam apenas um começo de muitas, que serão de suma importância tantos
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para educadores da educação básica para sua prática em sala de aula atualmente, como também para
os atuais discentes, que provavelmente serão futuros docentes.
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PERCORRENDO O CAMINHO DAS ÁGUAS: A TRAJETÓRIA DE FORMAÇÃO DAS
EDUCADORAS RURAIS
Jhonnys Ferreira do Nascimento1; Maria Euzimar Berenice Rego Silva2; Débora Maria do
Nascimento.3

RESUMO: As discussões acerca da profissionalização docente permeiam as atuais pesquisas do
campo educacional, buscando evidenciar os melhores mecanismos de fortalecimento da profissão
professor(a). Inserindo-se nesta perspectiva, objetivou-se refletir sobre o desenvolvimento
profissional dos(as) educadores(as) serranos(as) partícipes do curso de Pedagogia do
PROFORMAÇÃO/CAMEAM/UERN. Para aperfeiçoar os objetivos, analisaram-se os memoriais
de conclusão do curso; selecionando 10 (dez) memoriais do município de Doutor Severiano, 07
(sete) de São Miguel e 10 (dez) de Luiz Gomes. Como critérios de escolha dos memoriais, utilizouse: somente mulheres, e que possuíssem, ao longo de suas carreiras, alguma experiência na
docência rural; destas, escolhemos as que tinham o maior e o menor número de anos no magistério.
No decorrer da análise, refletiu-se sobre os motivos que levaram estas mulheres à docência,
compreendendo o sentimento de pertença que as mesmas possuem com relação à profissão: o ser e
o estar; e quais foram as maiores dificuldades encontradas no trajeto de formação. Referenciou-se,
teoricamente, nos seguintes aportes: Bardin (2009), Bueno (2005), Brzezinski (2002), Josso (2007,
2010), Nóvoa (1992a, 1992b, 2000, 2008), Passeggi (2006a, 2006b, 2006c) e Pineau (2005). A
pesquisa evidenciou que, para algumas professoras, a profissão docente é uma missão, e que para
exercê-la é necessária certa vocação, visão essa que compromete a profissionalização do magistério.
Outro resultado importante foi que, por serem mulheres e, também, por residirem no campo, essas
encontraram muitas dificuldades, tais como: o longo trajeto de suas casas à escola; a falta de escolas
nos sítios; a dupla jornada de trabalho – dona de casa, mãe, professora.
PALAVRAS-CHAVE: Formação de educadores(as); Magistério; Memoriais; Profissão docente.
INTRODUÇÃO
As discussões acerca da profissionalização do ensino tem permeado com intensidade a
literatura pedagógica no âmbito nacional, e internacional, evidenciando a necessidade de uma
redefinição da docência: faz-se indispensável, cada vez mais, firmar o ensino como uma atividade
profissional, e, para que isso se fortaleça, é preciso profissionalizar os(as) professores(as),
(GAUTHIER, 1998; NÓVOA, 2008). Esse (a) debate/luta pelo fortalecimento da docência, como
atividade profissional, está intrinsicamente ligado(a), quase dialeticamente, na busca da identidade
profissional do(a) professor(a), ou mesmo, na consolidação desta.
Como reflete Nóvoa (2000, p. 16) “A identidade é um lugar de lutas e de conflitos, é um
espaço de construção de maneiras de ser e de estar na profissão”; Nessa perspectiva, reflete-se sobre
o sentimento de pertença que os(as) professores(as) possuem com relação à docência: o ser e o estar
na profissão e o trajeto de formação/profissionalização de um(a) educador(a), a partir dos seguintes
questionamentos: Por que estes(as) docentes escolheram o ensino como atividade profissional para
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as suas vidas? Como estes(as) concebem seu ofício? Qual a imagem que possuem sobre a docência?
Será que os(as) docentes partícipes deste estudo compreendem o seu ofício como uma profissão?
Concebe-se aqui a entrada e escolha da docência como fatores de grande relevância para
a posterior profissionalização dos(as) educadores(as). Desse modo, os objetivos deste plano de
trabalho: “A trajetória da formação dos(as) educadores(as) rurais”, vinculado ao Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), através da Pesquisa: “Diálogo entre
cotidiano familiar e escolar nas serras do Alto-Oeste potiguar: experiências formadoras de
educadores(as) do campo sobre relações de gênero e sexualidade”, o que possibilitou
aprofundamento nas temáticas da formação de professores(as) do/no campo (CALDART, 2004) e
da feminização do magistério (BUENO, 2005; NÓVOA, 2008).
MATERIAL E MÉTODOS
Nas Ciências da Educação, as abordagens (auto)biográficas são utilizadas como um
importante trabalho transformador de si, salutar à educação continuada de adultos (JOSSO, 2007,
2010). É neste sentido que Pineau (2005, p. 104) propõe o “paradigma antropoformador de
pesquisa-ação-formação transdisciplinar” para a educação permanente. Articulando-se a estas
abordagens, analisamos os memoriais do Programa Especial de Formação Profissional para a
Educação Básica (PROFORMAÇÃO) do Campus Avançado Profa. Maria Elisa Albuquerque Maia
(CAMEAM), Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN).
Como critérios de seleção dos memoriais, visto que o universo da pesquisa – 04 (quatro)
municípios – apresentava uma grande quantidade de materiais, utilizamos, em primeiro lugar, o
recorte de gênero, só mulheres; destas escolhemos as que possuíam alguma experiência docente em
escolas rurais; e, por último, o tempo de serviço na educação, tanto o maior tempo de exercício
profissional – acima de 15 (quinze) anos, e o menor tempo de serviço – até 04 (quatro) anos de
docência. Assim, foram selecionados 10 (dez) memoriais de Doutor Severiano, 10 (dez) de Luiz
Gomes e 07 (sete) de São Miguel, pois, neste último município, somente esta quantidade de pessoas
concluíram o PROFORMAÇÃO.
Para a sistematização das informações utilizamos a análise de conteúdo, embasados nos
pressupostos de Bardin (2009), que concebe esta como “[...] um conjunto de técnicas de análises
das comunicações”.
Durante a pesquisa, realizamos estudos nas obras de: Arroyo (2007); Brzezinski (2002);
Bueno (2005); Josso (2007, 2010); Pineau (2005); Passeggi (2006a, 2006b, 2006c); Nóvoa (1992a,
1992b, 2000, 2008), entre outros(as).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O título deste trabalho pode levar o(a) curioso(a) leitor(a) a questionar o sentido do
mesmo, pois, por causa de uma tradição científica e acadêmica positivista, somos levados a
construir títulos fechados, objetivos — cartesianos — para os nossos textos. De certa forma, esse
fato causa estranheza, visto que, o modelo racionalista de inteligibilidade do real, característico da
ciência moderna, surgido nos séculos XVI e XVII, apresenta sinais de crise já no início do século
XX (SANTOS, 2004). Nesta perspectiva, iniciamos o título com o “Percorrendo o caminho das
águas...”, metáfora que visa estimular o(a) leitor(a) a compreender quão difícil foi a trajetória de
formação dos(as) educadores(as) partícipes deste estudo, visto que o caminho das águas é repleto de
obstáculos.
Buscando compreender a trajetória de formação dos(as) educadores(as) dos municípios
de Doutor Severiano, Luiz Gomes e São Miguel, localizados no Alto-Oeste Potiguar, analisando
aspectos que interferiram na construção profissional destas professoras, empreendemos uma análise
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dos memoriais dos(as) docentes que concluíram o PROFORMAÇÃO/CAMEAM/UERN, sendo
este documento, pré-requisito para a certificação do curso de Pedagogia.
Segundo o Projeto Político Pedagógico do Curso, os memoriais devem conter “[...] os
aspectos mais significativos da sua profissão antes e durante a graduação” (UERN, 2003, p. 39).
Nesse sentido, a análise destes, possibilitou um resgate dos momentos-charneiras (JOSSO, 2010) da
vida dessas educadoras, que foram salutares à sua profissionalização.
A curiosidade epistemológica que nos levou a esta pesquisa, foi sendo construída ao
longo da graduação, nas discussões sobre o processo de profissionalização da docência e as crises
inerentes a esta profissão, como aponta Nóvoa (1992a, 1992b, 2008),
[...] não se vislumbram perspectivas de superação a curto prazo. As consequências da
situação de mal-estar que atinge o professorado estão à vista de todos: desmotivação
pessoal e elevados índices de absentismo e de abandono, insatisfação profissional traduzida
numa atitude de desinvestimento e de indisposição constante [...] e ausência de uma
reflexão crítica sobre a açção profissional (NÓVOA, 2008, p. 22).

Para além destes fatos internos que fragilizam a identidade profissional dos(as)
professores(as), outro agravante, interligado a estes é a desconfiança que a sociedade alimenta, cada
dia mais, ao trabalho dos(as) professores(as), responsabilizando-os(as) pelas situações de fracasso
do sistema escolar (ESTEVES, 1999).
A massificação do ensino, ocorrida aqui no Brasil, nas décadas 1980 e 1990,
impulsionada pela redemocratização do país, demandou um aumento do pessoal docente, fator este
que contribuiu para o que Nóvoa (2008, p. 21) denomina de “movimentos de desprofissionalização
do professorado”.
Realizamos a análise dos memoriais, tendo em vista o processo histórico de
profissionalização do professorado, debatido por Nóvoa (2008, p. 14), acreditando que “pode servir
de base à compreensão dos problemas atuais da profissão docente”. Neste sentido, a partir deste
momento, traremos, paralelamente, a discussão teórica e os dados da pesquisa.
Empreendendo uma análise histórica da profissionalização docente, Nóvoa (2008),
observa que a segunda metade do século XVIII é um período fulcro na história da mesma, pois, os
sistemas de ensino que até então eram controlados pela Igreja, passam ao controle do Estado. Esse
processo de “[...] estatização do ensino, consiste, sobretudo, na substituição de um corpo de
professores religiosos (ou sob o controlo da Igreja) por um corpo de professores laicos (ou sob o
controlo do Estado)”. (NÓVOA, 2008, p. 15).
Sob a influência da Igreja, a imagem do professor é assimilada “ao apostolado e ao
sacerdócio” (NÓVOA, 1992b, p. 16), vista como missão, e para desempenhá-la é preciso vocação.
“[...] tentando seguir os pressupostos para execução de minha missão enquanto
sujeito presente no contexto educacional (PESSOA, 2002, p. 16);
“[...] como eu não tinha vocação para ser professora, apesar da insistência da minha
mãe” (MORAIS, 2002, p. 06);
“[...] A vocação ainda não tinha florado no meu íntimo” (SILVA, 2002, p. 07);
“[...] pois sou consciente do compromisso com a missão de educar” (SILVA, 2006,
p. 23).

Percebe-se, nos trechos retirados dos memoriais, que para estas mulheres a profissão
docente é uma missão e que para executá-la é necessária certa vocação. Essa percepção da profissão
é negativa para o processo de profissionalização do professorado, pois a liga a formação, a
abnegação, o sacrifício, a entrega total, característico do sacerdócio. É preciso compreender que,
historicamente, a “missão de educar é substituída pela prática de um ofício, e a vocação cede lugar a
profissão” (NÓVOA, 2008, p. 16), ou seja, o(a) professor(a) deve se colocar como profissional
lutando pela valorização de sua categoria.
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A professora Silva (2003, p. 14), reflete que escolheu o magistério porque “era um
sonho de criança, uma admiração que carregava comigo”. Neste mesmo sentido, Jácome (2002, p.
07) observa que “sempre foi o meu sonho”. Corroborando com o pensamento de Bueno (2005, p.
88), acreditamos que “o sonho de ser professora é, neste sentido, apenas uma variante da escolha
por vocação”, principalmente se pensarmos que, historicamente, a docência nos anos iniciais do
Ensino Fundamental sempre foi tida como papel da mulher, reforçando a desprofissionalização do
ensino, ao ligar a profissão de professora à maternidade, e também o sexismo existente nas
profissões destinadas às mulheres (BUENO, 2005).
Ainda na categoria “escolha pelo magistério”, temos,
“[...] optei pelo magistério, pois desde criança acompanhava de perto o dia-a-dia de uma
educadora, em horas a fio que minha irmã passava organizando as atividades de seus
alunos” (FERNANDES, 2002, p. 13);
“[...] minha mãe era professora, e desde cedo eu tinha contato com os livros” (LACERDA,
2003, p. 09);
“[...] a irmã mais nova conseguiu concluir o magistério” (OLIVEIRA, 2006, p. 11).

Neste sentido, compreendemos que “as escolhas são também muito influenciadas pelas
imposições do meio familiar” (BUENO, 2005, p. 89), principalmente se analisarmos que a docência
nos anos iniciais sempre esteve ligada à maternidade, ao cuidar, sendo assimilada, então, a mulher,
e, por causa dessa visão, “muitas mães e parentes próximos alimentam e estimulam o ingresso no
curso, por causa dos dotes que elas exibem ‘para cuidar de crianças’, desde quando eram muito
pequenas” (BUENO, 2005, p. 91, grifos da autora).
Discorrendo acerca da importância da transmissão intergeracional, Passeggi (2006c, p.
04), nos faz refletir que, “A instituição familiar gera, senão um ambiente de reprodução
profissional, mas, pelo menos, um clima de sensibilização vocacional, levando, a uma apropriação
do desejo do outro, seja por dependência, seja por respeito, e não a uma resistência no processo de
tomada de decisão.”
Assim, o processo de feminização do magistério (NÓVOA, 2008), iniciado na metade do século
XIX, é mais um dos fatores que influenciou negativamente a imagem da docência, pois, como a mulher não
era valorizada socialmente, seu trabalho era tido como uma simples ocupação, sendo desvalorizado também,
perpassa até a atualidade, no lócus investigado, seja pela lógica de destinação profissional (BUENO, 2005)
associada à mulher, ou pela transmissão intergeracional (PASSEGGI, 2006c).
Na análise dos memoriais constatamos as dificuldades acadêmicas enfrentadas pelas
educadoras, desde a influência, visto que, 20 (vinte), das 27(vinte e sete) professoras, possuíam como única
fonte de renda a agricultura, esse fator, provavelmente, acarretou a escolha pelo magistério de 13 (treze)
destas mulheres, ao enfatizarem que a docência era a única forma de entrar no mercado de trabalho, podendo
assim, melhorar suas condições de vida, ou seja: a docência foi uma necessidade.
Por residirem na Zona Rural, estas educadoras enfrentaram muitas dificuldades, além da
econômica, ao longo de suas trajetórias de formação.
“Ia todos os dias a pé num percurso de 6 km, a viagem me maltratava, chegava em casa
tarde e muito cansada. [...] foi difícil adaptar-me e ainda ter que conviver com o preconceito
por parte dos colegas da escola e até mesmo da professora, por eu vim da Zona Rural”
(SILVA, 2003, p.10);
“[...] como não residia ainda na cidade, fazia um percurso de 12 km numa estrada de barro,
sofrido trajeto” (FREITAS, 2002, p.11);
“[...] a maioria dos alunos eu não conhecia e via criança (sic) um isolamento da nossa parte
e principalmente por alguns alunos que moravam na cidade, pois diziam que nós por
sermos do sítio éramos menos inteligente do que eles” (PEREIRA, 2002, p. 09).

Dos memoriais analisados, 12 (doze) continham, em algum trecho, falas que
demonstraram dificuldades oriundas da vida no campo. Para além do árduo trajeto casa-escola, já
causador de tantas angústias, estas professoras tinham que enfrentar o preconceito existente nas
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escolas onde estudaram, por parte de colegas, e até mesmo de professores(as), por causa de suas
origens rurais. Ao longo da história, os habitantes do campo sempre foram vistos como inferiores
aos da cidade. Esta forma de preconceito se origina, também, da visão estereotipada da sociedade,
que vê o campo “como uma extensão, um quintal da cidade” (ARROYO, 2007, p. 159).
Outra dificuldade encontrada pelas professoras, no seu percurso formativo, seja na
educação básica ou superior, foi a dupla, e às vezes tripla, jornada de trabalho.
”[...] minha mãe teve problemas de saúde e, como sou a filha mais velha das mulheres, foi
necessário me ausentar da sala de aula pra cuidar de meus irmãos mais novos” (SOUZA,
2003, p. 11);
“[...] casei-me e apenas com um ano de casada tive a minha primeira filha. No ano seguinte
um outro filho nasce e as coisas ficaram cada vez mais difíceis, e assim não pude retornar a
escola” (MAIA, 2006, p. 12);
“No inicio enfrentei dificuldades, pois trabalho na zona rural e aos sábados e feriados me
deslocava para a cidade, deixando o esposo, filhos e os compromissos domésticos”
(QUEIROZ, 2003, p. 19).

Compreendemos, ao analisarmos os excertos acima, que mesmo na infância, logo no
início de suas vidas estudantis, essas mulheres enfrentavam uma dupla jornada: estudavam, e ainda
desempenhavam tarefas domésticas, como cuidar dos irmãos mais novos. Essa situação perpassa a
adolescência, arrastando-se até a vida adulta, na qual essas professoras precisavam trabalhar fora,
em casa (serviços domésticos), cuidar dos filhos, e, como no caso da docente Queiroz, estudar. “É
comum, em casais que trabalham fora de casa, que a mulher faça o trabalho doméstico (tendo uma
dupla jornada de trabalho), enquanto o homem descansa” (SÃO PAULO, 2003, p. 15). Trazemos
essa citação, pois, 09 (nove) docentes relatam algumas disparidades entre gêneros, sendo todas
casadas, nenhuma comentou que seus maridos as ajudaram nos serviços de casa.
Um aspecto chave no processo histórico de profissionalização da docência foi a criação
de uma licença para ensinar, impondo assim, “mecanismos progressivamente mais rigorosos de
selecção e de recrutamento do professorado” (NOVOA, 1992b, p. 16, grifos do autor). Esse
documento “[...] funciona, também, como uma espécie de ‘aval’ do Estado aos grupos docentes, que
adquirem por esta via uma legitimação oficial da sua atividade.” (NOVOA, 2008, p. 17, grifos do
autor).
“[...] aumentei meu círculo de amizades e por intermédio de pessoas influentes no
município, recebi uma proposta de emprego” (PESSOA, 2002, p. 26);
“Por intermédio do meu esposo exerci um cargo político na época e por meio de sua
influência consegui um contrato de professora” (SILVA, 2005, p. 11);
“[...] eu fui indicada para ser professora” (MAIA, 2006, p. 15);
“[...] trabalhei com o primeiro grau menor equivalente do 1º ao 5º ano a convite do prefeito
da época” (SILVA, 2006, p. 17).

11 (Onze), das 27 (vinte e sete) professoras pesquisadas, afirmaram que suas primeiras
experiências na docência foram “legitimadas” por indicações políticas, através de prefeitos e
amigos. Compreendemos, neste sentido, que estes “mecanismos” de entrada no magistério
corrobora para o processo de desprofissionalização do professorado, na medida em que “favorecem
a entrada de indivíduos que jamais pensaram ser professores e que não se realizam nesta profissão”
(ESTEVE, 1991, apud, NOVOA, 2008, p. 24). Esse fator, infelizmente, perpassa até a atualidade,
pois, ainda vemos em nossa região, indicações políticas para a docência.
Um último aspecto a ser discorrido neste trabalho, é a importância da criação das
instituições de formação de professores, para o processo de profissionalização da docência, tendo
em vista que estes são “[...] também um lugar de reflexão sobre as práticas, o que permite
vislumbrar uma perspectiva dos professores como profissionais produtores de saber e de saber –
fazer” (NOVOA, 1992b, p. 16).
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Nesta perspectiva, o Curso de Pedagogia do DE/CAMEAM/UERN, teve, desde o ano
da sua criação, 1966, grande importância na formação dos(as) professores(as) do Alto-Oeste
Potiguar; assim como para a profissionalização das professoras partícipes deste estudo. Segundo o
Projeto Político Pedagógico “[...] a demanda pelo Curso de Pedagogia já justificava sua oferta, na
medida em que se registrava uma grande necessidade de profissionais de nível superior para atuar
na educação” (UERN, 2012, p. 16). Assim, reconhecemos a importância deste curso para
construção da profissão docente.
CONCLUSÃO
As imagens sobre a docência das educadoras enfocadas aqui, vêem a profissão como
missão e vocação, o que compromete a profissionalização do professorado (NÓVOA, 2008).
Evidenciamos, também, que por serem mulheres, a lógica de destinação profissional (BUENO,
2005) exerceu forte influência na escolha pela profissão docente; assim como a transmissão
intergeracional (PASSEGGI, 2006) influenciou aquelas professoras que possuíam parentes atuantes
no magistério.
Acarretando dificuldades pelo fato de residirem na Zona Rural, tais como: econômicas,
de percurso casa - escola, o preconceito por parte de colegas e mesmo de professores... Obstáculos
que as docentes analisadas tiveram que superar, visando o alcance de seus objetivos. Outra
dificuldade relatada foi a dupla jornada de trabalho que estas mulheres tiveram que enfrentar ao
longo dos seus processos de formação.
A forma de entrada no magistério aconteceu, em vários casos, por indicação de
autoridades políticas ou de amigos, o que corrobora para o processo de desprofissionalização da
docência. Observamos, ainda, a importância do Curso de Pedagogia para a formação de
professores(as) no Alto-Oeste Potiguar.
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POESIAS DE ANTÔNIO FRANCISCO NA SALA DE AULA: HISTÓRIA, GEOGRAFIA
E TRANSVERSALIDADE
Amanda Keliane Soares Oliveira1
Alessandro Teixeira Nóbrega2

RESUMO:
A Pesquisa foi um desdobramento da tese de doutorado do orientador e sua filiação ao
Grupo de Estudos da Complexidade (GECOM/UERN) na linha de pesquisa Ciência, Arte e
Literatura. O objetivo da Pesquisa foi estabelecer as poesias de Antônio Francisco que poderiam
servir aos conteúdos de História e Geografia no Ensino Fundamental I nas escolas públicas de
Mossoró/RN, além dos temas transversais meio ambiente, pluralidade cultural e ética. A
metodologia utilizada foi o estudo bibliográfico e a análise de documentos. A coleta de dados
deu-se através da comparação dos planos de aulas dos professores com as poesias de Antônio
Francisco. Percebeu-se que poder-se-ia utilizar a poesia A Lenda da Ilha Amarela, por exemplo,
para trabalhar o conteúdo de História Descobrimento do Brasil; “o lugar onde fica nossa
moradia”, conteúdo de Geografia, pode ser trabalhado com a poesia Um bairro chamado Lagoa
do Mato; no tema transversal do meio ambiente, mais relacionado com Geografia, a poesia O Rio
Mossoró e as lágrimas que eu derramei é bastante conveniente; em ética, Os animais tem razão
abre enormes perspectivas de reflexão. Enfim, percebeu-se que as poesias de Antônio Francisco
podem servir de auxiliar aos conteúdos de História e Geografia do Ensino Fundamental I das
escolas públicas de Mossoró/RN como também dos temas transversais para auxiliar o trabalho de
ensino-aprendizagem dos professores do Ensino Fundamental I nas escolas públicas de
Mossoró/RN.
PALAVRAS-CHAVE: Poesia; Ensino Fundamental I; História; Geografia; Transversalidade.
INTRODUÇÃO
A Pesquisa iniciou com o intuito de estabelecer quais as poesias de Antônio Francisco
poderiam servir aos conteúdos de História e Geografia no Ensino Fundamental I nas escolas
públicas de Mossoró/RN, além dos temas transversais (meio ambiente, pluralidade cultural e
ética) – excetuando orientação sexual.
O objetivo era elaborar uma produção bibliográfica com a experiência de modo que
servisse aos professores do Ensino Fundamental I das escolas públicas de Mossoró/RN como
uma referência a mais de estudo e auxilio do trabalho com poesia nas salas de aulas.
O trabalho foi um desdobramento da tese de doutorado do orientador e sua filiação ao
Grupo de Estudos da Complexidade (GECOM/UERN) na linha de pesquisa Ciência, Arte e
Literatura.
MATERIAL E MÉTODOS
O primeiro passo da Pesquisa foi a fundamentação teórica. Houve a leitura do Projeto
de Pesquisa Pibic, depois a leitura da tese de doutorado do Orientador e estudo de livros como
Marcondes Filho (2005), Morin (2008 e 1986) e Bachelard (2000) dentre outros.
Ao lado desse momento, foi investigado nas escolas Ving-tun Rosado e Freitas Nobre
os Planos de Aulas dos professores de cada série do Ensino fundamental I, nas matérias de
História e Geografia. Os temas transversais eram percebidos através da leitura das próprias
poesias de Antônio Francisco. Portanto, não estavam definidos nos Planos de Aulas dos
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professores. Em cada conteúdo de História e Geografia, foi listado o que era comum nos planos
de aulas dos professores para depois relacionar com as poesias de Antônio Francisco.
Em cada escola foram 04 (quatro) professores de 04 (quatro) salas de aulas, do 2º
(segundo) ao 5º (quinto) ano do Ensino Fundamental I, cada uma. Isso totalizava 08 planos de
aulas. Porém, foi considerado para resultado da Pesquisa, apenas os conteúdos que continham
em todos os planos de aulas. Os professores não passaram por nenhum critério de seleção porque
foi pesquisado a totalidade dos docentes do Ensino Fundamental de ambas as escolas.
A metodologia da pesquisa seguiu as contribuições de Peres (1989) que indica nos
trabalhos de comparação de conteúdos, a seleção de documentos que se relacionam com o
problema, conceituação e enquadramento do tema no âmbito geral do assunto. Tal procedimento,
continua o autor, exige um bom planejamento de trabalho e pela adoção de critérios rigorosos
para garantir a cientificidade.
RESULTADO E DISCUSSÃO
Na investigação foi possível perceber vários conteúdos do Ensino Fundamental I nas
escolas públicas de Mossoró/RN que podem ser relacionados com as poesias de Antônio
Francisco.
No 2º (segundo) ano do primeiro ciclo do Ensino Fundamental I, no que antes era
denominado de 1ª (primeira) série, por exemplo, foi observado vários conteúdos da matéria de
História que poderiam ser relacionados com as poesias de Antônio Francisco, como segue o
quadro abaixo.
CONTEÚDOS
As brincadeiras tem história.
Descobrimento do Brasil
O dia-a-dia de criança no passado
O cotidiano indígena

POESIAS
“De calça curta e chinela”
“A Lenda da Ilha Amarela”
“Um bairro chamado Lagoa do Mato”
“Uma carta de Pero Vaz de Caminha”

O quadro não pretende exaurir todos os conteúdos e as possíveis poesias que
poderiam ser trabalhadas nos conteúdos relacionados nem tão pouco as possibilidades de
utilização da poesia de Antônio Francisco em todos os conteúdos desse ano, mas apenas fornecer
uma demonstração das alternativas permitidas.
No terceiro ano, antiga 2ª (segunda) série, última etapa do primeiro ciclo do Ensino
Fundamental I, é muito forte os conteúdos sobre o bairro e meios de transportes. Refere-se a
“você e as outras pessoas”, “como as cidades estão organizadas”, “os municípios”, “serviços
públicos no bairro”, “o bairro e sua história”, “o lazer no bairro” e “o lugar onde fica nossa
moradia”, enfim, vários conteúdos que podem ser trabalhados com a poesia de Antônio
Francisco “Um bairro chamado Lagoa do Mato” e “De calça curta e chinela” – seu discurso de
posse na cadeira referente a Patativa do Assaré na Academia Brasileira de Literatura de Cordel
(ABLC).
Já no quarto ano, antiga 3ª (terceira) série, início do segundo ciclo do Ensino
Fundamental I, percebe-se que há um aprofundamento no conteúdo de História sobre o período
colonial do Brasil. Repete-se os conteúdos do segundo ano, mas de forma aprofundada. Então,
volta-se a poesia “A Lenda da Ilha Amarela” para explorar os conteúdos como a chegada dos
portugueses, a carta de Pero Vaz de Caminha – inclusive, aqui há uma poesia de Antônio
Francisco de mesmo nome –, os índios contam sua história, a vida no Brasil, primeiros tempos e
comércio do pau-brasil.
Ainda no quarto ano, a novidade é a história de sua cidade. Nos conteúdos “A história
de Mossoró”, “Os bairros de Mossoró”, datas comemorativas de Mossoró e Lampião abre-se
possibilidades de explorar novas poesias, como “O ataque de Mossoró ao bando de Lampião” e
“O Rio Mossoró e as lágrimas que eu derramei”.
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Nesta última poesia citada, “O Rio Mossoró e as lágrimas que eu derramei”, por
exemplo, pode-se explorar conteúdos de Geografia e meio ambiente também. É preciso lembrar
que, mesmo constando como disciplinas diferentes e autônomas, ainda nas escolas ensinam
História e Geografia de maneira indistintas.
Vejamos a poesia:
[...] Subi em cima da ponte,
Bati no meu coração
E perguntei a cidade:
Por que tanta ingratidão?
Por que matar quem matou
Tanta a nossa precisão?
[...] Esta cidade nasceu
E cresceu por causa dele,
E agora depois de grande,
Em vez de olhar pra ele,
Bota a boca dos esgotos
Pra ficar cuspindo nele.
[...] Esse rio no passado
Tinha uma força incomum,
Mas o progresso dos homens
Que vive sempre em jejum
Partiu ele em três pedaços
Pra comer de um em um. [...]

Para Antônio Francisco nesta poesia, como se pode perceber, o progresso é algo
devorador, que consome as forças e tira pedaços. A natureza é abocanhada pela força do
progresso que parece devorar tudo à sua frente com selvageria, como um ser faminto, durante
muito tempo em jejum. Na verdade, para o poeta, o progresso vive sempre em jejum. Então aqui
pode-se explorar o tema transversal do meio ambiente.
A degradação da ecologia vem junto também com a destruição dos espaços
tradicionais, continua a poesia. A paisagem se modifica, o progresso modifica a geografia do
lugar. Também os costumes e hábitos, valores anteriores são esquecidos ou substituídos por
outros mais apropriados com o modo de vida que se estabelece. É o modo de vida metropolitano,
para usar um conceito utilizado por Simmel (1979). A autores, como Jean Lojkine (1995, p.19,),
que afirma a crise da sociedade atual ser inerente à relação da tecnologia com a geografia.
O conteúdo sobre ecologia pode ser utilizado tanto pelo tema transversal meio
ambiente quanto pela disciplina de Geografia.
Ainda no 4º (quarto) ano. Como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de
História sugere centrar o estudo no presente, na retomada do conteúdo sobre os índios, os
professores do Ensino Fundamental I podem utilizar a poesia “As seis moedas de ouro” para
incentivar a discussão sobre a situação e/ou vida dos índio hoje no Brasil.
No quinto ano, antiga 4ª (quarta) série, o conteúdo singular dessa série que pode ser
usado poesias diferentes das que já citamos, só para citar dois exemplos, está no conteúdo
organizações sociais (como partidos políticos) onde se pode utilizar a poesia “Uma carrada de
gente” e no conteúdo que trata da zona urbana onde tem incluído as favelas, pode-se utilizar a
poesia “A casa que a fome mora”.
Em “Uma carrada de gente”, por exemplo, demonstra-se a alternância de pessoas na
condução de um caminhão. O caminhão leva outras pessoas, com objetivo de chegar a cidade
chamada felicidade. O caminhão é chamado de democracia e os pilotos que vão se alternando em
sua direção fazem sempre um discurso anterior a sua entrada (“posse do cargo” de motorista) na
cabine. Desse modo, essa poesia facilmente pode ser utilizada no conteúdo de Organizações
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sociais (partidos políticos) demonstrando a alternância no comando político da cidade, a
variedade de partidos, suas promessas e o processo de escolha pelo voto tipo da democracia
atual.
“A casa que a fome mora” pode ser auxiliar do tema sobre favelas, ou que seria mais
conveniente, sobre as comunidades carentes.
Eu de tanto ouvir falar
Dos danos que a fome faz,
Um dia eu sai atrás
Da casa que ela mora.
Passei mais de uma hora
Rodando numa favela,
Por gueto, beco e viela,
Mas voltei desanimado,
Aborrecido e cansado
Sem ter visto o rosto dela.
Vi a cara da miséria
Zombando da humildade,
Vi a mão da caridade
Num gesto de um mendigo
Que dividia o abrigo,
A cama e o travesseiro,
Com um velho companheiro
Que estava desempregado
Vi da fome o resultado,
Mas dela nem o roteiro.
(...)
Vi num barraco de lona
Um fio de esperança,
Nos olhos de uma criança,
De um pai abandonado,
Primo carnal do pecado,
Irmão dos raios da lua,
Com as costas semi-nuas
Tatuadas de caliça,
Pedindo um pão de justiça
Do outro lado da rua.
Vi a gula pendurada
No peito da precisão,
Vi a preguiça no chão
Sem ter força de vontade,
Vi o caldo da verdade
Fervendo numa panela,
O jejum numa janela
Dizendo: aqui ninguém come!
Ouvi os gritos da fome,
Mas não vi resto dela. (...)
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A poesia além de retratar a situação econômica difícil dos moradores das
comunidades carentes, ela trata também da ética. Nas favelas da poesia de Antônio Francisco ele
não encontrou a fome porque as pessoas viviam em solidariedade, repartindo o pouco que não
era suficiente para si mesmo.
A poesia “A casa que a fome mora” pode auxiliar ao trabalho do professor do Ensino
Fundamental I tanto pela descrição dos problemas vivenciados pelos moradores das
comunidades carentes dos serviços públicos como na discussão sobre a ética entre os seres
humanos. Evidentemente, que no Ensino Fundamental não se discute a ética de uma maneira
abstrata, filosófica, mas, como demonstrada nesta poesia, discute-se a ética chamando a atenção
da criança para a necessidade da solidariedade humana. A necessidade de ser sensível a dor dos
outros seres humanos, nunca ser indiferente. E assim, ajudar as pessoas, umas as outras.
Os temas transversais são percebidos no interior das poesias de Antônio Francisco.
Não há um conteúdo especifico sobre esses temas. Isso é coerente com a proposta dos
Parâmetros Curriculares Nacionais. A ideia é que os temas da ética, pluralidade cultural e meio
ambiente atravessem, em todo instante, os conteúdos formais. Dessa maneira, acredita os PCN,
as aulas torna-se-ão dinâmicas e ativas.
O tema do meio ambiente já foi dado exemplos acima, mas pode-se acrescentar A
oitava maravilha e Uma esmola de sombra apenas para ficar em mais duas poesias. Em
pluralidade cultural, as poesias sobre o descobrimento do Brasil e sobre os índios já mencionadas
podem servir de exemplos.
Em ética, há muitas poesias ligadas diretamente com o tema. Além das mencionadas
no corpo desse trabalho, há ainda Os animais tem razão, História de pescador, Aquela dose de
amor, Meu sonho, Balance a rede do mundo e O lado bom da preguiça, dentre outras.
Em Os animais têm razão refere-se a uma reunião presenciada por Antônio Francisco
– o autor é a própria personagem – em uma noite em que, cansado das andanças pela caatinga do
sertão, armou sua rede em um juazeiro copado para dormir. No meio da noite, é acordado com o
barulho da assembleia animal.
[...] Quando eu olhei para baixo
Eu vi um porco falando,
Um cachorro e uma cobra
E um burro reclamando,
Um rato e um morcego
E uma vaca escutando. [...]

Os animais, um por um, prosseguem fazendo um discurso contra o tratamento que os
homens lhes conferem. A leitura torna-se cômica por causa da inversão dos papéis comumente
delineados entre homem e animais. São os animais que aparecem humanizados, enquanto o
homem é vislumbrado em seu aspecto animal predador, destruidor da natureza e irracional.
O porco, por exemplo, é comumente associado ao chiqueiro, a lama, mas se
comparado com as atitudes dos seres humanos:
[...] Já sujaram os sete mares
Do atlântico ao mar Egeu,
As florestas estão capengas,
Os rios da cor de breu
E ainda por cima dizem
Que o seboso sou eu. [...]

A vaca o retrata como um orgulhoso insensível, mal-agradecido:
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[...] É doido e se faz de cego,
Não sente o que a gente sente,
E quando nasce é tomando
A pulso o leite da gente. [...]

A cobra tem uma reclamação que, associando ao que é comum, é bastante cruel. Esse
animal é tido como traiçoeira, mau e peçonhento. A associação do bicho cobra à maldade é tão
comum que até na poesia ela é reconhecida também, mas amenizada na crítica ao ser humano. A
comparação da maldade humana com a “maldade” amenizada da cobra cria um aspecto de
profundidade na crueldade humana.
[...] Pra vocês o homem é ruim,
Mas pra nós ele é cruel.
Mata a cobra, tira o couro,
Come a carne, estoura o fel,
Descarrega todo o ódio
Em cima da cascavel.
É certo, eu tenho veneno,
Mas nunca fiz um canhão.
E entre mim e o homem,
Há uma contradição
O meu veneno é na presa,
O dele no coração. [...]

A voracidade da boca animal está associada ao ato de se alimentar ou se defender.
Porém, a voracidade no coração constrói o canhão para as guerras; pouco importa se para atacar
ou defender. A maldade humana, na poesia de Antônio Francisco, não é uma criação natural,
mas social, dos próprios homens.
O veneno da cobra, no caso específico, pode ser retirado e inclusive, transformado em
antídoto contra o seu próprio veneno. O veneno no coração não tem como arrancar. Ou melhor: é
mais difícil de arrancar.
Uma vez que é na reforma do pensamento humano, na cura dos males do seu coração,
a saída para a resolução dos problemas sociais, o veneno do homem também pode ser retirado e
transformado em antídoto dos males sociais. A solução dos problemas humanos estão nos
próprios homens.
Antônio Francisco perde o fim da reunião porque pegou no sono. Quando acorda já
de manhã, havia terminado. O que presenciou marca sua vida e, refletindo sobre o discurso dos
animais conclui:
[...] Hoje, quando vejo na rua
Um rato morto no chão,
Um burro mulo piado,
Um homem com um facão
Agredindo a natureza,
Eu tenho plena certeza:
Os bichos tinham razão.

O meio ambiente está entrelaçado aqui com a ética ao chamar a atenção contra os
maltratos dos animais. Por meio do contraste dos homens com os animais, Antônio Francisco
demonstra a selvageria dos seres humanos. Os animais têm razão consiste em reviver atos
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brutais, não impulsivos, mas afirmados na poesia como de extrema crueldade para sugerir, ao
final, a necessidade de uma humanização dos corações humanos.
Antônio Francisco faz uma escritura que inspira sentimentos de renovação ética e
moral, de emulação que busca a restauração do espírito, porque não dizer, de renovação do
pensamento humano.
Os resultados dessa Pesquisa foram apresentadas na 64ª Reunião Anual da Sociedade
para o Progresso e Desenvolvimento da Ciência (SBPC) ocorrida na cidade de São
Luís/Maranhão e resultou na organização de um Grupo de Discussão (GD) no II Seminário
Nacional sobre o Ensino Médio (SENACEM) do qual coordeno junto com o orientador. Além é
claro, na VIII Semana de Iniciação Científica na Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte (UERN).
CONCLUSÃO
Percebemos que as poesias de Antônio Francisco podem servir de auxiliar aos
conteúdos de História e Geografia do Ensino Fundamental I das escolas públicas de Mossoró/RN
além dos temas transversais de meio ambiente, pluralidade cultural e ética.
Porém, não foi possível aplicar essas ideias nas salas de aula, realizando oficinas do
pensamento com os professores e a materialização do resultado dessas discussões nas salas de
aulas. Como também não foi possível publicar uma bibliografia para servir de sugestão ao
trabalho dos professores devido a falta de financiamento da pesquisa, duas greves da UERN e
uma greve da educação básica.
Em todo caso, a pesquisa desenvolvida até este ponto, demonstra grandes
possibilidades de aplicação e importância fundamental para o auxiliar do trabalho de ensinoaprendizagem dos professores do Ensino Fundamental I nas escolas públicas de Mossoró/RN
com o trabalho com as poesias nas salas de aula nos conteúdos de História e Geografia e temas
transversais – meio ambiente, pluralidade cultural e ética.
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SABERES E EXPERIÊNCIAS DA INCLUSÃO DE ALUNOS SURDOS: UMA
EXPERIÊNCIA NA INICIAÇÃO CIENTÍFICA
Mifra Angélica Chaves da Costa1; Shirleyanne Santos Aquino2; Ana Lúcia Aguiar Lopes Leandro3

RESUMO: Uma das questões pautadas atualmente na educação é a inclusão. Por percebê-la como
um processo que necessita ser continuamente realizado e repensado para obtermos melhores
resultados, este trabalho apresenta um breve debate sobre inclusão, inserindo, especificadamente,
essa discussão no ensino superior. O princípio norteador desse estudo é refletir sobre os saberes e
experiências no processo de entrada e permanência de alunos surdos na Universidade do Estado do
Rio Grande do Norte na perspectiva da inclusão. A pesquisa é de cunho qualitativo, enfocando a
pesquisa (auto) biográfica e História Oral. Os sujeitos da pesquisa participaram de entrevistas de
profundidade e de rodas de conversa, a princípio pensamos realiza-las com os quatro discentes com
deficiência auditiva, mas o processo da pesquisa permitiu desdobramentos. Este trabalho tem como
instrumentos metodológicos: a observação; as rodas de conversas e entrevistas com os alunos
surdos. Foi fundamentado por alguns autores, dentre eles: Mantoan (2006); Lodi e Lacerda (2010);
Skliar (2005), Passaggi (2008); Momberger (2008); Sassaki (1997). Como alguns resultados desta
pesquisa, percebemos que o surdo que estuda nesta universidade é acompanhado por um
departamento, o qual trata de assuntos referentes à inclusão; possui uma tradutora-intérprete, que a
acompanha durante as aulas e que a universidade oferece cursos de Língua Brasileira de Sinais
(LIBRAS). Desse modo, buscamos adentrar um pouco na cultura surda, entendê-la, saber o que a
universidade desenvolve seus trabalhos para atender as necessidades dos surdos e perceber quais
outras providências necessárias para permitir que esses alunos sejam incluídos nesse processo
educacional.
PALAVRAS-CHAVE: (auto) biografia; ensino; inclusão; surdos; universidade.
INTRODUÇÃO
Diante de tantas discussões que a cada dia se propõe sobre a inclusão, se delineia um novo
desenho desse paradigma e nos faz pensar novas questões.
Nesse passo inicial, nos aproximar desse debate no espaço acadêmico, pois acreditamos que
essa deve se dar em todos os níveis de ensino, edificando margens para o educando superar suas
dificuldades e frequentar um universo acadêmico, profissional e de pós-graduação.
Entendemos como Lira (2007, p.97)
distúrbios de aprendizagem na rede
comum de ensino, em todos os seus níveis, da pré-escola à pós-graduação, sendo um processo
, leva algo, como uma
bolsa, por exemplo, e que isso não se condiz com a realidade da pessoa com necessidade especial, o
autor pertinentemente coloca a maneira dele vê a inclusão, de forma integral. Assim pensando sobre
a noção de está presente e ser priorizada em todos os níveis de ensino.
1
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O pontapé inicial, para este estudo, foi instalado com a experiência do convívio com um
aluno surdo na sala de aula da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte- UERN, e isso nos
causaram inúmeras inquietações sobre algumas questões pertinentes para a inclusão. O primeiro
discente surdo que chega ao curso de Pedagogia no ano de 2007.1, através do Processo Seletivo
Vocacionado (PSV), muitas barreiras tiveram que ser quebradas, seja por parte dos alunos ouvintes,
seja dos professores e funcionários.
Na turma posterior também do curso de Pedagogia, em 2008.1, um outro surdo passa no
vestibular e começa a frequentar os bancos da academia, este fez parte da mesma turma e sentimos
desde o início do curso nos comunicar com este aluno, foi a partir dessa necessidade que cursamos
um curso de LIBRAS oferecido pelo Departamento de Apoio à Inclusão (DAIN).
Saltou aos nossos olhos à necessidade da academia (graduandos, professores e funcionários)
abraçar a causa da inclusão, adentrar nas leituras e aproximação à cultura surda, bem como em sua
língua materna (Língua Brasileira de Sinais- LIBRAS), a fim de conhecê-las melhor e contribuir
para uma melhor estadia do educando na universidade.
Nesta perspectiva,
A perspectiva (auto) biográfica: um retrato dos saberes e
;
aponta como fio norteador aquele que leve a refletir sobre os saberes e experiências da inclusão de
alunos surdos na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, propiciando espaço para o surdo
se desenvolver pessoal e academicamente, a fim de propor uma educação que preze pela
diversidade e pelas necessidades específicas de cada aluno.
Com a mesma força a pesquisa se propôs em investigar tais preocupações: observar como
ocorre o processo seletivo da UERN de discentes surdos; analisar as mudanças estruturais e
atitudinais ocorridas na UERN; verificar como ocorrem os processos de inclusão na sala de aula dos
discentes surdos, quais são as perspectivas dos discentes com surdez, como eles percebem sua
aprendizagem, como está sendo garantida a sua permanência na universidade; verificar as ações do
Departamento de Apoio à Inclusão (DAIN) quanto à permanência com qualidade dos discentes
surdos; perceber a contribuição do uso de LIBRAS e da mediação da intérprete no processo de
ensino e de aprendizagem dos discentes surdos no ensino superior e, especificadamente, na UERN;
conhecer o perfil dos discentes surdos da UERN, quantos são e que cursos frequentam; conhecer
que trabalhos que estão sendo desenvolvidos pelo Departamento de Apoio à Inclusão nesse
processo de entrada e permanência de alunos com deficiência na UERN.
Enveredar pelo caminho do que neste momento presente está sendo realizado foi o caminho
desta pesquisa. Permitir que o surdo esteja frequentando espaços comuns a todos na busca da
efetivação do ensino de qualidade, o qual permita que ele permaneça na academia, possa concluir o
curso e frequente a faculdade hoje para, posteriormente, continuar com a formação continuada na
perspectiva da pós-graduação e se insira no mercado de trabalho crescendo profissionalmente.
MATERIAL E MÉTODOS
Quanto às questões teórico-metodológicas apontamos como dimensão central, a pesquisa de
cunho qualitativo, Severino (2007, p. 119) diz que essa pesquisa se atribui ao
que faz referência mais a seus fundamentos epistemológicos do que propriamente as especificidades
Entendemos que esse tipo de pesquisa se caracteriza por não poder quantificar, enumerar as
narrativas dos sujeitos da pesquisa, por trazerem em suas falas: sonhos, sensações, medos,
esperanças, portanto, possui carga de subjetividade.
Utilizamos a pesquisa (auto) biográfica, a qual usa na Metodologia da História Oral
subsídios para desenvolver o trabalho. Percebemos como propõem Passeggi, Clementino e
Vicentini (2011) que a autobiografia permite os sujeitos se encontrarem, a partir das suas falas, e no
ato de tecerem suas narrativas e neste processo perceberem a importância delas.
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ato de biografar, mas de estudar como os indivíduos dão forma a suas experiências e
sentido ao que antes não tinha. Como constroem a consciência histórica de si e de suas
aprendizagens nos territórios que habitam e são por eles habitados, mediante os processos
de biografização. (2011, p. 371)

Como sujeitos da pesquisa tivemos os discentes surdos do Curso de Pedagogia. A princípio
o interesse era desenvolver a pesquisa com os 2 (dois) alunos surdos do Campus Central e 1 (um)
aluno do Campi de Pau dos Ferros e 1 (um) aluno do Núcleo Avançado de Caraúbas, mas o
transcorrer da pesquisa nos possibilitou desenvolver as narrativas, rodas de conversas, anotações e
entrevistas, apenas com os 2 (dois) discentes surdos do Campus Central, da Universidade do Estado
do Rio Grande do Norte- UERN, em Mossoró. A não disponibilidade de tempo acrescido da
distância do discente surdo de sua cidade foi uma das barreiras.
As rodas de conversas e as entrevistas semi-abertas estavam pautadas na escuta das (auto)
biográficas sobre as dificuldades enfrentadas pelos discentes surdos, acerca do seu processo de
ingresso na universidade; se houve estímulo da família; as metodologias usada pelos docentes,
como são as aulas; falar um pouco das práticas e recursos usados pelos professores; o aprendizado
seus desafios e superações, acompanhamento da intérprete, relação professor- aluno, avanços e
melhoras na universidade, a fim de melhor incluí-los. Trabalho, no qual foi desenvolvido com o
apoio das intérpretes do Departamento de Apoio à Inclusão (DAIN).
A análise da coleta de dados foi realizada com a leitura, a digitação e arquivamento das
narrativas. Relacionamos essas etapas da pesquisa com os autores que discutem sobre a
autobiografia. Percebemos, nesse momento da análise, levantadas pelos alunos durante as rodas de
conversas. Demos conta ainda das expressões, dos sentimentos e postura do corpo que nos
reportaram para outros questionamentos.
Nesse processo de iniciação científica percebemos que a pesquisa passou por momentos de
desafios e superações. Certamente foram importantes para alcançar os objetivos traçados no
primeiro momento.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Sobre o processo da pesquisa, indicamos com um exercício importante para a pesquisa, o
processo que levou à aprovação junto ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado
do Rio Grande do Norte- UERN, que, após análise, o projeto recebeu um parecer de aprovado. Esse
resultado veio confirmar a importância e pertinência desse olhar sobre a ética em pesquisa.
Os encontros coletivos entre orientadora, bolsistas foram realizados duas vezes por semana
na sala do Grupo de Estudos e Pesquisas de Psicologia e Educação Inclusiva no período vespertino;
reuniões marcadas com antecedência para a realização das rodas de conversas com os discentes
surdos; sempre que necessário, havia comunicação através de e-mails. Por fim, havia o momento
que era ainda o do estudo individual.
Nos meses de agosto e de setembro foi lido, fichado e discutido o livro de Mantoan (2006)
Inclusão escolar: O que é? Por quê? Como fazer?; o artigo da Revista Nova Escola (agosto/ 2011)
intitulado É possível resolver: experiências de sete professoras trazem respostas às centrais dúvidas
sobre como ensinar alunos com necessidades educacionais especiais. As soluções sempre envolvem
o trabalho em equipe.
no seu
- Priscila Pereira Boy. Um texto de Ricardo Ferraz (setembro/ 2011) da Revista
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a

aprofundamento sobre as questões a serem posteriormente pesquisadas, já as leituras provocaram,
esclareceram de muitos questionamentos o que nos fez refletir sobre a inclusão, as práticas
inclusivas e a surdez.
Em outubro e novembro assistimos ao
oi enviada uma
proposta de artigo para o evento Seminário Nacional de Ensino Médio: história, mobilização,
perspectivas- SENACEM, ocorrido nos dias 23, 24 e 25 de novembro de 2011, no Campus Central
da UERN, em Mossoró/RN. O título do trabalho enviado e aprovado para a comunicação oral foi
Narrativas de formação, (auto) biografia e inclusão: experiências de professores e alunos no ensino
Participamos em dezembro e janeiro do II Simpósio de Pós- graduação de Educação da
UERN, nos dias 05 06 de dezembro de 2011, em Mossoró/ RN, o trabalho apresentado na categoria

Nos dias 07, 08 e 09 de dezembro de 2011, participamos do 1º Seminário Potiguar sobre
Inclusão e Diversidade, ocorrido na Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, em Mossoró/ RN,

pesquisa PIBIC/ CNPQ 2011-2012 em andamento.
Apresentação deste projeto no Departamento de Apoio a Inclusão- DAIN aos membros deste
departamento, com o objetivo de mostrar os objetivos da pesquisa e a contribuição deles para a
nossa pesquisa.
Sabemos o quanto é necessário mantermos um gama de autores para fundamentar a pesquisa
e entendemos que é necessário acompanhar durante todo o processo. Foram realizadas leituras dos
áticas de
formação na póspesquisa (auto)biográfica, docência e profissionalização de Passeggi, Clementino e Vicentini;
-lembranças/ recordações-referências para
a pedagoga em formaçãoformação de leitores- Clementino e Cordeir
- Belmira Bueno.
Esses artigos trouxeram conhecimentos necessários para entendermos mais sobre a
autobiografia e sua importância nas pesquisas e na transformação dos sujeitos.
Foi neste período, ainda, que iniciamos as rodas de conversa com os alunos surdos e as
intérpretes de forma individual na sala do grupo de pesquisa, localizada no Campus Central da
UERN.
No evento do IX Congresso Luso- brasileiro da História da Educação em Lisboa- Portugal,

caminhar do projeto de pesquisa e seus avanços e dificuldades.
Apresentação do projeto de pesquisa PIBIC/CNPQ 2011biográfica: um retrato dos saberes e experiências da inclusão de alunos surdos na Universidade do
Es
um dos pontos de pauta da reunião quinzenal do Grupo de

Fórum Internacional de Pedagogia- FIPED, 27 a 29 de junho de 2012, realizado na Parnaíba- PI.
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Todos os caminhos trilhados pela pesquisa foram relevantes para fazê-la seguir, alcançar
resultados satisfatórios.
Em suma foram muitas as conquistas da pesquisa, primeiramente, aprendemos bastante no
diálogo aquecido em os sujeitos da pesquisa, alimentamos a nossa prática em Língua Brasileira de
Sinais- LIBRAS; desde já nos formamos como sujeitos pessoais e profissionais.
são, surdez, formação de
professores para a prática inclusiva e autobiografia, permitimos agregar novos conhecimentos e
perceber outras questões.
Escrever e apresentar artigos que mostram a sociedade, os passos da pesquisa, bem como
dissipar novas discussões sobre inclusão, cultura surda e LIBRAS foi outra ponto importante que a
pesquisa conseguiu alcançar.
O pensar, a confecção bem como o apresentar o mini-curso sobre autobiografia aberto ao
público da universidade, foi um crescimento satisfatório para todos os envolvidos. Essa experiência
nos fez pensar, discutir coletivamente questões sobre a relevância das narrativas para o nosso
processo de aprendizagem, de formação.
Apresentar o projeto ao Departamento de Apoio à Inclusão (DAIN) e ao Grupo de Pesquisa
Psicologia e Educação Inclusiva foi importante para mostrar o que está sendo trabalhado, receber
contribuições para melhoras da pesquisa e apoio dos profissionais.
Todas essas experiências caracterizam as conquistas do projeto de pesquisa, mas sabemos
que no caminhar existem dificuldades, as quais também fortalecem todos os que são partícipes da
pesquisa, o desafio nos faz crescer, redimensionar o que foi anteriormente planejado.
CONCLUSÃO
No prosseguir dessa pesquisa algumas dificuldades surgem que não podemos desistir, mas
seguir e propor novas possibilidades, adequando com a realidade vivida e com as situações
inusitadas que encontramos no caminho.
Neste passo a passo tivemos como obstáculos que apontamos precisam ser superados,
inicialmente a greve vivida pela universidade. A dificuldade foi apresentar a proposta do projeto de
pesquisa aos alunos surdos, intérpretes, enfim a toda a equipe do Departamento de Apoio a
Inclusão- DAIN e as datas das rodas de conversas tiveram que ser replanejadas, e após a greve, os
encontros tiveram que ser remarcados com bastante cautela, pois a carga das atividades acadêmicas
que os alunos viviam era grande.
No momento da greve, as bolsistas não pararam, continuamos as realizar as leituras,
fichamentos e discussões sobre inclusão, surdez e pesquisa (auto) biográfica, com o intuito de
oxigenar a pesquisa. Escrever artigos, enviar para a orientação da professora e mandarmos para
serem apreciados pelos eventos locais, nacionais foi uma prática sistemática.
A fim de contornar a situação inesperada, a pesquisa foi com toda a empolgação e
conseguiu, após a greve, realizar as reuniões de apresentação do projeto com os alunos surdos e
intérpretes e também ao DAIN. Foram realizadas as rodas de conversas e as entrevistas com os
educandos surdos.
Tivemos a felicidade de acompanhar o processo de escrita e organização da monografia do
primeiro surdo da UERN a se formar no Curso de Pedagogia. Perceber que com dedicação e
empenho, a limitação pode ser ultrapassada e ser enxergada a possibilidade desses sujeitos que
falam com a voz do coração, da esperança.
Nesse primeiro momento da pesquisa não conseguimos ir até ao Núcleo Avançado de
Caraúbas (NAESC) entrevistar e ir ainda ao Campis de Pau dos Ferros visitar os outros dois alunos
surdos, devido a alguns fatores: primeiro devido o deslocamento que deve ser previsto com
antecedência; teria que ser marcado outro horário que não fosse o momento das aulas (que estavam
acontecendo na semana e aos sábados), pois no momento do intervalo não é suficiente e nem

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

648

possível, pois é momento de descanso da intérprete e dos alunos; momento ainda com bastantes
atividades tanto para os discentes como para os profissionais.
Embora não fosse possível realizar as rodas de conversas com os alunos surdos do Campis
de Pau dos Ferros e do Núcleo Avançado de Caraúbas, então realizamos esses encontros com os
alunos surdos e juntamente com as intérpretes do Campus Central da UERN e a pesquisa assim foi
dada continuidade.
Temos consciência das dificuldades que a pesquisa passou, mas outras estratégias e
dedicação foram fundamentais para vencermos as metas traçadas e permitir que a essência do
trabalho fosse preservada com rigor, critérios e qualidade.
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SER OU NÃO SER PEDAGOGO: AS BASES DE UMA IDENTIDADE PROFISSIONAL
Luana Cristina de Souza Rêgo1; Iandra Fernandes Pereira Caldas2; Sheyla Maria Fontenele
Macedo3

RESUMO: O trabalho que segue é parte dos resultados da pesquisa PIBIC/UERN “O acontecer
da Ética nos cursos de Pedagogia: tessituras e possibilidades de novos arranjos entre o ensinar
e o aprender”4, 2011-2012, desenvolvida através do Grupo de Estudos e Pesquisas em
Planejamento do processo de Ensino-aprendizagem (GEPPE), e partiu das discussões traçadas sobre
o tema. A pesquisa provocou a necessidade de aprofundamento sobre as bases da identidade
profissional do pedagogo, para que chegássemos à categoria ética. Percebemos que o Curso de
Pedagogia por muitas vezes foi alvo de questionamentos acerca da formação da identidade
profissional, razão pela qual passa por um longo processo de lutas para atender a diversidade da
profissão. Logo, é objetivo deste trabalho investigar a construção das bases da identidade
profissional assim como as possibilidades do campo de atuação do pedagogo. Como resultado da 1ª
fase da pesquisa PIBIC, o artigo é de cunho bibliográfico e fundamenta-se na pesquisa qualitativa.
Para tanto nos respaldamos teoricamente nos estudos de Brandão (2003), Brzezinski (2002),
Libâneo (2010), Sartre (1965), Shinyashiki (1985), Wallon (1989), Caldas e Macedo (2011), entre
outros que nos possibilitaram esclarecimentos sobre o conceito de identidade, as bases para a
formação de uma identidade profissional e os vários campos de atuação do pedagogo. Diante disso,
percebemos a influência das Diretrizes Curriculares como forte aliada na construção da formação da
identidade profissional do pedagogo, além de reforçar a presença do pedagogo diante do seu vasto
campo de atuação.
PALAVRAS-CHAVE: Identidade profissional; Campo de ação do pedagogo; Pedagogia.
INTRODUÇÃO
Nos dias atuais, a formação profissional é um tema que vem ganhando espaço nas
discussões acadêmicas. No Curso de Pedagogia, especialmente, esta preocupação se amplia devido
às novas dimensões que o espaço de atuação do pedagogo. Hoje encontramos as mais diversas
possibilidades de campos de atuação para estes futuros profissionais. É necessário desencadear uma
busca para definir a identidade profissional do pedagogo, identidade está, alicerçada em uma
identidade individual, mas que se define coletivamente.
Buscar uma identidade, a própria identidade é tarefa pessoal de cada ser humano.
Isto supõe, em parte, descobrir na sua constituição, na sua história o que lhe é
peculiar dentro de uma estrutura social e política determinada que, em geral,
condiciona mais que constrói. Por isso essa tarefa que não é só individual, supõe no
homem sua existência biológica, social e histórica vivida concretamente num
contexto cultural real, aberto, múltiplo, diferenciado, reflexivo e controlador.
Estamos falando, então de uma identidade individual e de uma identidade coletiva
(BRZEZINSKI, 2002, p. 53).
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A construção desta identidade individual e coletiva nos leva a refletir: Quais são as
bases que formam a identidade profissional do pedagogo? O Curso de Pedagogia está preparando o
graduandos para atuar nos mais diversos campos oferecidos hoje a esses profissionais? Para tanto,
reconhecemos a grande influência do afeto como base para a formação da identidade humana. O
afeto é um processo importante que deve ser considerado pelo docente, além dos conceitos prépostulados, é de acordo com Wallon (1989), auxiliar na construção da personalidade e no
desenvolvimento humano.
Buscamos dividir este trabalho em dois tópicos; o primeiro visa aprofundar a discussão
sobre o conceito de identidade e a influência do afeto para a formação da identidade. No segundo
tópico; examinaremos a importância de uma definição identitária para a profissionalização docente,
utilizando como aporte os textos de Brzezinski (2002), Caldas e Macedo (2011) que resgata a
importância de uma identidade construída para uma real formação profissional do pedagogo.
O grande campo de atuação oferecido hoje aos pedagogos proporciona ao mesmo
buscar a sua profissionalização na área desejada já que o Curso de Pedagogia oferece suportes para
que o pedagogo venha a fazer sua escolha determinante no espaço de trabalho.
Este trabalho é de grande relevância aos estudos acerca do tema proposto, pois ajudará a
uma melhor compreensão acerca das bases da formação da identidade na profissão docente, além de
proporcionar uma reflexão sobre essa construção da identidade para o Curso de Pedagogia e como
ela se delineia nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia (Ano), bem como a
preparação deste profissional para o mercado de trabalho.
Foram elencados como objetivos:
a) Geral: investigar a construção das bases da identidade profissional assim como as
possibilidades do campo de atuação do pedagogo.
b) Específicos: 1. Refletir acerca da temática identidade e seus desdobramentos na
construção conceitual de identidade profissional; 2. Refletir acerca dos campos
pedagógicos que constituem o espaço de ação em que o pedagogo deverá tramitar.
MATERIAL E MÉTODOS
A metodologia utilizada se organizou com base no seguinte caminho: a) pesquisa
qualitativa, pela natureza de análise fenomenológica dos dados; b) bibliográfica (sobre a categoria
identidade profissional). Os livros utilizados, em sua maioria, constavam como parte do acervo da
biblioteca do Campus, outra parte, das professoras pesquisadoras.
Por ser uma pesquisa qualitativa, o tratamento aos dados foi organizado de forma a
estabelecer um plano de leitura e fundamentação teórica para a construção do referido texto.
Dos materiais utilizados (papel e impressora), todos foram cedidos pelo Grupo de
Estudos e Pesquisas em Planejamento do Processo de Ensino-aprendizagem (GEPPE).
RESULTADOS E DISCUSSÃO

1. DOS RESULTADOS
a) A temática identidade é complexa, consequentemente tergiversa para outras e diversas
categorias didáticas, mas que sem dúvidas, constitui-se na base teórica para à compreensão
do significado de identidade profissional;
b) Trouxe elementos teóricos a fim de compreender que a trajetória da formação da identidade
do pedagogo deverá perpassar pelo conhecimento das modalidades de educação presentes na
sociedade: a informal, não formal e formal. Neste sentido, a configuração posta nos remete à
reflexão de que as discussões no campo da Pedagogia deverão consubstanciar para o
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amadurecimento no que tange as teorias do ensino e da aprendizagem em cada uma destas
modalidades;
c) A compreensão acerca da base da identidade do pedagogo: constatamos a partir dos estudos
de Libâneo (2010) e de outros autores que “[...] a base da identidade profissional do
educador é a ação pedagógica, não a ação docente” (p.55), portanto, não é necessário apenas
ter um título de professor, é preciso estar realmente comprometido com a ação pedagógica,
passar a ter consciência de que é preciso ter o conhecimento dos vários espaços de atuação
do pedagogo. Tornando-o, de fato, é um profissional capaz e comprometido com a sua
profissionalização e portador de uma identidade profissional;
d) O campo da ação do pedagogo: o texto possibilitou o esclarecimentos sobre o referido
campo descortinando reflexões sobre à necessidade de que o mesmo seja continuamente
desvendado.
2.DAS DISCUSSÕES
2.1. Caminhos para compreender a identidade profissional
Para que a definição de identidade fosse claramente entendida, buscamos no mini
dicionário Aurélio da Língua Portuguesa o significado da palavra Identidade “sf. 1. Qualidade de
idêntico, 2. Os caracteres próprios e exclusivos duma pessoa: nome, idade, estado, profissão, sexo,
etc”. Ao que nos interessa e para fins deste estudo, optamos pela definição 2 (dois) deste mesmo
dicionário.
Os caracteres próprios além de biológicos, como denota o dicionário, são também
formados a partir da subjetividade de cada sujeito. Ou seja, a formação da identidade não é algo
apenas mecânico, linear, haja vista que sendo assim, o afeto teria o mesmo efeito para todos
independente das experiências vividas por cada indivíduo. Porém, o modo como priorizamos as
coisas em nossas vidas, as peculiaridades de cada vivência, a forma como cada um se comporta
frente às mesmas, tornarão um sentimento significativo ou não em cada história de vida. Ou seja, a
maneira como abordamos temas ou os damos relevância a este ou aquele conhecimento, ou a cada
um dos fatores que todos os dias interferem em nossas vidas é bastante particular na existência de
cada indivíduo. É extremamente pessoal. Esta série de combinações é o que configura nossa
identidade como singular.
A identidade de cada indivíduo depende da inter-relação de uma série de fatores,
vivências, experiências e acontecimentos, por isso é difícil julgar o que incide mais na construção
da identidade humana. Para Sartre (1965) o indivíduo constrói sua subjetividade a partir de ideias e
valores tomando como ponto inicial aquele que compreende a psiqué humana, responsável pela
formação da consciência “[...] o homem está preso em sua subjetividade sendo sempre obrigado a
decidir, porque mesmo quando decide não decidir, escolhe não escolher”. Por isso a consciência é
anterior ao conhecimento e não deve ser confundida com o conhecimento, pois é da consciência que
surgem as possíveis teorias.
A consciência é eixo norteador da identidade humana, é o que revela Sartre (1965) ao
afirmar que a consciência seria o sinônimo de “para-si”, que por sua vez, também seria sinônimo de
subjetividade. O “para-si” é tudo aquilo incapaz de ser definido ou padronizado, assim como o
sujeito, que jamais será definido como ser objetivo, mas sim como um ser subjetivo, pois está
sempre em constante mudança. Quando o sujeito “para-si” busca uma nova forma de ser, está
automaticamente procurando o “em-si”, numa tentativa de “tornar-se” um sujeito ao qual não é,
haja vista que o sujeito está sempre a se modificar. O “em-si” é tudo aquilo considerado concreto,
por isso o sujeito jamais será “em-si”, por ser um sujeito portador de subjetividade em constante
mudança.
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Ao não ser o que de fato se é, o sujeito perseguirá a vida inteira um projeto em que ele
não construiu as condições para alcançá-lo. Sem buscar o “em si”, o “vir a ser” concreto, não
imaginário, jamais o conseguirá por ser sempre uma realização de um projeto inacabado formado
pela sua consciência “[...] ser o que não é e não ser o que é” (SARTRE, 2000, p. 194). Logo, são as
emoções também responsáveis nesta formação, por serem capazes de mover o homem no mundo.
Como forma de melhor entender esta temática, Sartre (1999) evidencia a consciência a
partir da observação de um objeto, como no exemplo “mesa” apresentado:
Toda consciência é posicional na medida em que se transcende para alcançar um
objeto, e ela esgota-se nesta posição mesma: tudo quanto há de intenção na minha
consciência atual está dirigida para o exterior, para a mesa; todas as minhas
atividades judicativas ou práticas, toda a minha afetividade do momento,
transcendem-se, visam a mesa e nela se absorvem (SARTRE, 1999 p.22).

Pode-se inferir do exposto que uma “mesa” é um simples objeto que faz parte de nosso
cotidiano. Entretanto, poderá deixar de sê-lo, na medida em que toma parte de novos contextos
emocionais, ganhando novos contornos no campo subjetivo do humano. Ou seja, na medida em que
a “mesa” deixa de tomar suas funções específicas, e passe a se configurar enquanto objeto da
afetividade do ser, não será mais uma “simples mesa”, mas um artefato de “estima”. O contrário
ocorre quando o pensamento se desfaz automaticamente desta afetividade, e em que o sujeito
desprende esta relação de “amorosidade” com sua consciência, retornando a “mesa” à sua
construção original de objetividade. Volta a ser uma simples mesa.
O ser humano é movido pela vontade de ser aquilo que ainda não é, ou ainda pelo que
não pode ser, estando seus anseios sempre à frente do que não é. O homem constrói um estereótipo
daquilo que julga adequado, porém nem sempre consegue alcançar esse status criado por ele
mesmo. É como uma busca do possível/impossível.
Por outro lado, é este anseio que nos movimenta, o que nos permite caminhar viventes
no mundo. O homem poderá alcançar seus anelos, quando também dá sentido ao seu passado, pois é
o que o constituiu o ser que é hoje. Os anseios, em forma de projetos fazem parte de sua concepção
de futuro e estão inteiramente ligados à afetividade, porque “O homem não é a soma do que tem,
mas a totalidade do que ainda não tem, do que poderia ter” (SARTRE, 1965, p. 22). É o que ele
busca, pretendendo mudar o presente, com base nas construções realizadas e após isso mantê-lo.
Neste sentido, as emoções afetivas são grandes responsáveis na manutenção do “querer”, dos
sonhos, do sentido de viver.
Segundo Sartre (1965), a espontaneidade é um suporte afetivo fortemente responsável
pela formação da identidade. Existem três formas de espontaneidade: a percepção, que diz respeito
àquilo que existe de fato como um objeto sólido, que está de fato no espaço e ocupa um lugar no
mundo; a imaginação é aquilo criado pelo homem, é o que não se encontra em estado de concreto,
mas em forma abstrata e irreal, passando a não ter um lugar ou espaço e por fim, a reflexão que
mais está presente nas ações cotidianas do sujeito, é a maior das libertadoras, trazendo por si mesma
a sua própria existência e o caráter dominante. Refletir criticamente também é uma possibilidade da
consciência.
Sartre (1965) aborda ainda que, o corpo e a consciência estão associados à objetividade
e subjetividade, em que um faz referência ao outro. Enquanto a consciência é subjetiva, instável e
constantemente mutável, dependente das relações de afeto, o corpo é objetivo, concreto, palpável,
sendo assim, completam-se, Um é portador de razão o outro de emoção, havendo zonas irrestritas
de integração, e nestas se forma o afeto.
O valor de juízo que o homem deposita nas relações ou objetos coletivos é o que o torna
um ser singular no mundo, porém e dicotomicamente, é o fato de ter essa postura que o faz comum
aos outros. As escolhas tornam também o homem como um sujeito singular.
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Como ponto importante é preciso confirmar que as emoções não se separam do ser
humano e fazem parte de sua construção, não apenas individual, mas também, de uma compreensão
de mundo do indivíduo. As emoções são capazes de transformar o ser humano em ser reflexivo,
além de estarem ligadas a aspectos de espontaneidade, e de comunicação com o mundo, porém é
preciso saber de que forma essa emoção está sendo contribuinte ao mundo e a si ou se essas
emoções fazem parte de uma manifestação positiva ou negativa.
Mesmo sabendo que as manifestações emocionais positivas são mais satisfatórias,
Shinyashiki (1985) apresenta as manifestações negativas como imprescindíveis à formação da
identidade, quando elas passam a levar o indivíduo a refletir sobre a importância em que colocam a
afetividade. Mas é importante saber filtrar essas manifestações para que não virem um processo
dolorido, afinal "Um homem não é outra coisa senão o que faz de si mesmo” (SARTRE, 1965, p.
24).
Emocionar-se faz parte do ser, em que cada indivíduo depende de fatores individuais
para se emocionar com o mesmo objeto, mesmo sabendo que geneticamente possuem esse aspecto,
os níveis de emoção partem de uma perspectiva da subjetividade construída por cada sujeito,
conformando assim, sua identidade.
As especificidades emocionais muito dizem respeito aos acontecimentos históricos,
traduzem o passado e dão indícios do futuro assim como as ações cotidianas do presente de cada
indivíduo. É um processo inacabado do ser humano, são as formas de se constituir um ser com
identidade singular, mas vale salientar a fala de Wallon (1989) quando ressalta que, quando criança,
o ser partilha das emoções que o rodeiam, contribuindo para sua identidade quando adulto, cabendo
a ele permanecer com as emoções vivenciadas ou adaptá-las de forma positiva.
As relações afetivas são evidenciadas e vivenciadas todos os dias por menores que
sejam os gestos. E isso é o que move as pessoas a cada dia, são os estímulos citados constantemente
por Shinyashiki (1985):
[...] o ser humano tem outras fomes, tão importantes como o alimento. Precisamos
de comida e de descanso, mas da mesma forma, necessitamos também de outros
nutrientes para nos sentirmos saciados... o ser humano necessita de sensações
físicas e também de variar essas sensações (SHINYASHIKI 1985, p.24).

Para se sentir vivo, o sujeito procura diariamente aquilo que o satisfaça, ou ainda uma
maneira que o mantenha vivente e em destaque, ele tem a necessidade de se sentir visto pelas
pessoas, mesmo que o estímulo não seja positivo, assim como um adolescente, que ao chamar
atenção é repreendido. A repreensão é uma forma de manter-se em destaque e assim supre a sua
carência afetiva. Shinyashiki (1985) explica isso muito bem, ao manifestar que “[...] qualquer
estímulo, ainda que negativo, é melhor que o abandono” (p.18). Essa necessidade de manter-se
ativo faz parte do que compõe o ser humano como sujeito de identidade única.
Brzezinski (2002) apresenta a formação da identidade que pode partir de dois pontos,
assim apresenta que:
A identidade construída pode ser pessoal ou coletiva. A primeira é configurada
pela história e experiência pessoal e implica um sentimento de unidade,
originalidade e continuidade, enquanto que a segunda é uma construção social que
se processa no interior dos grupos e das categorias que estruturam a sociedade e
que conferem a pessoa um papel e um status social. A identidade profissional
configura-se como uma identidade coletiva (p. 8).

A identidade coletiva, neste ponto é o que definirá a identidade profissional. Para que
a profissionalização seja efetiva, o pedagogo precisa por em prática seu trabalho, independente da
área em que a Pedagogia se expanda, a área de atuação deste pedagogo lhe proporcionará uma
história de vivência profissional que o levará a sua construção. Essa construção no espaço de
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trabalho é o que denominamos de identidade profissional e estará em constante processo de
formação.
As transformações que vão ocorrendo por toda a vida dos professores poderão
levá-lo a atingir condições ideais que garantam um exercício profissional de
qualidade. Tal processo conduz à profissionalização, pois essa podará ser atingida
mediante um movimento em direção ao aperfeiçoamento das condições para atingir
um elevado status e valorização social que são determinantes para a
profissionalidade e o profissional docente (BRZEZINSKI 2002, p. 10).

As experiências, o contato com outros profissionais da mesma área ou de áreas
diferentes da Pedagogia, são para Brezezinski, determinante para a formação de uma identidade
profissional.
2.2 O campo de conhecimento pedagógico
A atuação do pedagogo é um tema que gera muitas discussões, ainda mais nos dias
atuais devido a grande necessidade de se formar um profissional apto a atender as necessidades de
uma “sociedade pedagógica” (Libâneo, 2010). Para ampliarmos o conhecimento sobre os campos
de atuação do pedagogo, partiremos do conceito de educação. Brandão (2003) aborda a maneira
como acontece a educação e enfatiza o quanto este campo está presente no cotidiano das pessoas e
Libâneo (2010) os categoriza como educação formal, informal e não-formal, delimitando os espaços
de atuação como espaços formais e não formais.
Brandão comenta “Ninguém escapa da educação” (2003, p.7), esta pode se acontecer
nos mais diversos espaços e não apenas aprisionada nas quatro paredes de uma escola, é assim
principalmente no convívio coletivo que acontece o aprendizado nos indivíduos. Para melhor
entender esta temática, Brandão afirma:
Não há uma forma única nem um único modelo de educação; a escola não é o
único lugar onde ela acontece e talvez nem seja o melhor; o ensino escolar não é a
sua única prática e o professor profissional não é o seu único praticante. (2003, p.
9).

Não há educação apenas formal, percebemos ainda na abordagem de Brandão (2003)
que a educação acontece de forma natural e não é necessário que exista a ação de um professor para
que ela aconteça, o convívio em sociedade e no coletivo promove meios em que se delineiam a
prática educativa. Os efeitos de uma educação não formal é ainda para Brandão uma educação
doméstica e que “busca a formação da consciência moral” (2003, p. 49).
[...] Nesse sentido, educação é o conjunto das ações, processos, influências,
estruturas, que intervêm no desenvolvimento humano de indivíduos e grupos na
sua relação ativa como o meio natural e social, num determinado contexto de
relações entre grupos e classes sociais (LIBÂNEO, 2010, p. 30).

Partindo do conceito de educação em seus vários meios de se fazer presente,
percebemos que ao ser formadora de uma consciência moral, é parte da formação da identidade no
ser humano. Assim, “Em resumo, estamos diante de uma sociedade genuinamente pedagógica”
(Beillerot, 1985 apud Libâneo, 2010, p. 27).
Sabendo que a educação não necessita de espaços formais para se fazer presente e
nem de um professor de fato, pensamos no seguinte questionamento: Qual é o papel da pedagogia
para a aprendizagem? Libâneo conceitua o que de fato seria a Pedagogia:

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

670

A Pedagogia (...) é um campo de conhecimentos sobre a problemática educativa na
sua totalidade e historicidade e, ao mesmo tempo, uma diretriz orientadora da ação
educativa. Pedagogia é, então, o campo do conhecimento que se ocupa do estudo
sistemático da educação, isto é, do ato educativo, da prática educativa concreta que
se realiza na sociedade como um dos ingredientes básicos da configuração da
atividade humana (2010, p. 30).

A pedagogia é para Libâneo (2010) marcada pela necessidade de uma educação
comprometida com o aprendizado e que esta educação seja intencional, partindo da reflexão, do
estudo e da orientação educativa que pode se fazer presente em vários espaços, sendo estes
escolares ou não escolares. Assim, tudo que promove a educação, é tido como objeto da Pedagogia.
Sendo a educação, uma ação presente em todos os espaços onde exista o convívio coletivo,
percebemos a forte necessidade de se haver uma pedagogia preocupada em se fazer presente nesses
processos educativos. Assim, nasce “[...] diferentes manifestações e modalidades de prática
educativa, tais como a educação informal, não-formal e formal” (LIBÂNEO, 2010, p.30).
A educação informal corresponde às vivências coletivas de práticas que
proporcionam ao indivíduo experiências de aprendizado, mas que estas não tenha intenção previa de
se fazer presente naquele determinado ambiente. A educação não formal parte do ponto em que se
há uma intencionalidade pedagógica e, portanto, uma aprendizagem consciente, planejada e
intencional, mas que ocorre fora do ambiente escolar e por fim a educação formal que se dá em um
espaço propriamente dito e reconhecido como escola, onde existe um sistema educacional
preocupado com o ensino-aprendizagem. Assim Libâneo (2010) categoriza cada aprendizagem
como imprescindível ao ser humano e acrescenta “[...] o conceito ampliado de educação caracterizase como uma prática social, portanto enraizada no contexto geral da sociedade, e inclui como
agentes educativos múltiplas instituições e práticas.” (p.32).
Toda essa diversidade dada aos profissionais da educação são contribuintes para a
formação da identidade profissional, assim:
A identidade profissional do pedagogo se reconhece, portanto, na identidade do
campo de investigação e na atuação dentro da variedade de atividades voltadas para
o educacional e para o educativo. O aspecto educacional diz respeito a atividades
do sistema educacional, da política educacional, da estrutura e gestão da educação
em suas várias modalidades, das finalidades mais amplas da educação e de suas
relações com a totalidade da vida social (LIBÂNEO, 2010, p. 54-55).

Qualquer forma de educação é parte do que constitui a identidade humana. No
tocante a educação, o pedagogo busca estar apto a atender a demanda na diversidade do campo de
desenvolvimento de suas práticas. é por este motivo que as Diretrizes Curriculares procura adaptar
o Curso para atender o grande e vasto espaço que o pedagogo vem ganhando nos últimos anos.
De fato, o Curso de Pedagogia vem buscando cada vez mais a emancipação do
pedagogo, sendo assim procura proporcionar meios que tornem o pedagogo um investigador da
educação, pesquisador, aquele que estará sempre em busca de aprimoramento a fim de atender aos
vários campos de atuação do pedagogo. Assim o Curso de Pedagogia promove também parte da
formação da identidade profissional do sujeito graduando.
CONCLUSÃO
A pesquisa propiciou compreender os seguintes pontos: a) a identidade profissional do
pedagogo está diretamente atrelada à construção de sua identidade individual e coletiva; b) para
definir a identidade profissional, o pedagogo deverá conhecer o “campo pedagógico” de sua ação, o
que neste sentido envolve saberes sobre teoria e prática; c) Finalmente, cabe aos cursos de
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Pedagogia corroborar na formação da identidade individual e coletiva, de forma que estas interajam
aos conhecimentos da diversidade do campo pedagógico, do saber.
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TECENDO HISTÓRIAS DE INFÂNCIA NOS DESENHOS E NARRATIVAS ESCRITAS
DE MEMBROS DO NEED
Francisco Reginaldo Linhares1; Maria Euzimar Berenice Rego Silva2; Geralda Maria de Bem3.

RESUMO: O desenvolvimento do Plano de Trabalho “Tecendo histórias de infância: a importância
do desenho e da escrita das narrativas de vida”, articulado a Pesquisa “Diálogos Autobiográficos:
Reminiscências do Núcleo de Estudos em Educação (NEEd)”, objetivou analisar os desenhos e as
narrativas de vida escritas por membros do Grupo de Pesquisa NEEd do Departamento de
Educação/CAMEAM/UERN, a partir da dinâmica “Estrada da Formação”, procurando observar as
histórias de infância de cada membro e a representação desse período da vida nos desenhos. Para
tanto realizamos pesquisa bibliográfica em autores como: Brandão (2008), Josso (2004), Moreira
(2008) e Pineau (2006), e optamos pela escolha dos materiais (desenhos e narrativas) de 14
participantes ativos da pesquisa, dos quais elegemos apenas aqueles que retratam aspectos sobre sua
infância. Compreendendo a importância da infância, como fase primordial em nossas vidas,
sobretudo no que diz respeito à vida escolar, afirmamos a necessidade de escrever sobre essa
temática para registrar e refletir sobre o percurso de vida de cada membro desse Grupo de Pesquisa,
entrevendo, em primeiro lugar, a relevância desses escritos e desenhos para a autoformação dos
participantes da pesquisa e para uma melhor integração entre os membros do NEEd. Em segundo
lugar, percebemos as relações dos participantes com o Grupo de Pesquisa, as afinidades de cada um
e as temáticas abordadas em suas ações. Por último, o trabalho com as memórias pode auxiliar
estudos no campo da Pedagogia ou outras áreas de conhecimento interessadas em conhecer o
percurso da formação de pesquisadores e discentes do CAMEAM.
PALAVRAS-CHAVE: Formação; Infância; Memória; NEEd.
INTRODUÇÃO
O nosso interesse pelo tema discutido aqui, surgiu do entrecruzamento da nossa
participação no Núcleo de Estudos em Educação (NEEd), especialmente nos estudos realizados na
Pesquisa “Diálogos Autobiográficos: Reminiscência do Núcleo de Estudos em Educação (NEEd)”
(Diálogos do NEEd) do Departamento de Educação (DE) do Campus Avançado Professora Maria
Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
(UERN), e do estudo monográfico sobre a educação infantil desenvolvido para conclusão do Curso
de Pedagogia, no semestre 2011.2.
Nos encontros dos “Diálogos do NEEd” compreendemos a necessidade de registrar a
história de nossa formação, como forma de documentar e refletir sobre fatos e acontecimentos da
formação docente na nossa região, pois, como afirma Brandão (2008), essas memórias
autobiográficas podem servir de fonte de pesquisa para que outros pesquisadores possam dá
continuidade aos trabalhos iniciados aqui, e também para que o próprio Grupo possa avaliar suas
ações e projetar novas atividades. Esses aspectos foram potencializados com as nossas inquietações
sobre a história da formação escolar infantil na região.
Procurando dar continuidade à investigação feita através do Plano de Trabalho “Cultura,
memória e história oral: reconstituindo as experiências do NEEd”, durante a cota 2010/2011 do
1
Discente voluntário do PIBIC/UERN e egresso do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus Avançado
Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM), UERN. E-mail: reginaldo_linhares@hotmail.com.
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Mestra em Ciências Sociais e professora do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus Avançado Profa.
Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM), UERN. E-mail: bereserras@hotmail.com; bereserras@gmail.com. (Orientadora).
3
Aluna do 6º Período do Curso de Geografia do Departamento de Geografia, Campus Avançado Profa. Maria Elisa de Albuquerque
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ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

673

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), focalizamos aqui as percepções
sobre a formação infantil presentes nas narrativas de vida e desenhos de cada participante do NEEd,
especialmente os participantes atuais da Pesquisa “Diálogos do NEEd” do DE/CAMEAM/UERN
no nosso Plano de Trabalho da cota PIBIC atual (2011/2012). Nossa investigação foi desenvolvida
no período de agosto de 2011 a julho de 2012 e apresenta os seguintes objetivos:
 Geral: Refletir sobre a evocação da formação infantil de membros da Pesquisa,
tomando por base os desenhos elaborados e as narrativas (re)escritas;
 Específicos:
 Compreender a história de formação dos membros da Pesquisa, a partir dos desenhos
produzidos na dinâmica “Estrada da Formação”, buscando apreender suas percepções sobre
a infância e a formação escolar infantil;
 Identificar as contribuições da participação na Pesquisa para a reconstrução de
memórias sobre a formação durante a infância de membros do Grupo, especialmente nas
atividades da dinâmica “Estrada da Formação” e de (re)escrita das narrativas. (LINHARES,
2011, p. 1, grifos no original).

Buscamos, através de estudos sobre as articulações entre pesquisa, formação e memória,
especialmente nas abordagens de Brandão (2008), Moreira (2008) e Pineau (2006), subsidiar nossos
estudos sobre os “Diálogos do NEEd”, percebendo as potencialidades do registro das memórias e da
“Estrada da Formação” de cada participante do Grupo de Pesquisa para que possamos nos
compreender como sujeitos ativos em uma sociedade, muitas vezes, injusta e desigual.
MATERIAL E MÉTODOS
A partir de pesquisa bibliográfica e documental, analisamos os desenhos e as narrativas
de vida construídos na dinâmica “Estrada da Formação”, bem como a (re)escrita dessas narrativas,
pelos membros do Grupo durante as ações da Pesquisa “Diálogos do NEEd”.
A pesquisa bibliográfica centrou-se nas discussões sobre formação, memória e os
princípios norteadores da pesquisa-formação abordados por Brandão (2008), Josso (2004) e Pineau
(2006), assim como a discussão feita por Moreira (2008) sobre formação docente e a destituição do
ato de desenhar, como parte do nosso fazer poético/criativo. Essas leituras refletem sobre a
importância da memória e do desenho para a vida humana, seja na infância ou na vida adulta.
Além desse referencial teórico, concluímos a leitura da obra “História oral e memória: a
cultura popular revisitada” (MONTENEGRO, 2010) para apresentar no II Seminário de Leituras
Formadoras do NEEd.
Já na pesquisa documental utilizamos como materiais de análise os desenhos e as
narrativas de vida de membros do NEEd, construídas a partir da dinâmica “Estrada da Formação”,
realizada com os membros desse Grupo de Pesquisa, desde abril de 2009, para subsidiar o
desenvolvimento das atividades da Pesquisa “Diálogos do NEEd”, cuja discussão centra-se nas
experiências formativas de cada membro do Grupo e sua articulação com as ações de pesquisa e
extensão desenvolvidas pelo NEEd. Nesse sentido, é de suma importância analisar as histórias de
infância de cada um, para melhor compreendermos o contexto histórico, cultural, político e social
nos quais esses membros estão inseridos, como parte iniciante do processo da formação humana.
A dinâmica intitulada “Estrada da Formação”, procura evocar momentos charneiras
(JOSSO, 2004) da formação humana e das vidas dos membros do NEEd, tais como: sonhos, fatos
marcantes da infância, recortes da vida escolar, obstáculos que tiveram que superar para chegar ao
desejado, estratégias adotadas para superar esses obstáculos. Inicialmente, isso se dá através da
representação em forma de desenho por cada participante do NEEd. Em segundo lugar, cada um
deve escolher uma experiência (ou várias) que foi significativa para sua formação como ser humano
e escrever sobre ela. Depois disso, cada um deveria reescrever sua narrativa apontando aspectos
sobre sua formação em pesquisa e a construção de seus interesses temáticos.

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

674

Analisando as narrativas de vida e os desenhos de cada participante do NEEd, nos
deparamos com um número de 14 (quatorze) membros do Grupo que continuam participando
ativamente das atividades da Pesquisa “Diálogos do NEEd” e que fizeram a dinâmica “Estrada da
Formação”. Destes, 03 (três) entregaram apenas o desenho e 11 (onze) entregaram o desenho e uma
(ou mais) versão da narrativa escrita. Contudo, destes 11 (onze) apenas 06 (seis) tratam de sua
infância nos desenhos e nas narrativas, embora que todos os desenhos aprasentem marcas da
infância, mas em sua maioria como parte inicial de uma vida, sem se aprofundar a alguma fase,
acontecimento ou aspectos de sua vida escolar infantil. Dessa forma, optamos por analisar apenas
esses 06 (seis) desenhos e narrativas, que nos trouxeram elementos importantes sobre a temática da
formação infantil.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O texto “As histórias de vida em formação: gênese de uma corrente de pesquisa-açãoformação existencial”, de Pineau (2006), aborda o desenvolvimento da utilização das histórias de
vida em formação, entre o período de 1980 a 2005. Destacando três períodos fundamentais: o
período de eclosão (nos anos de 1980), o período de fundação (nos anos de 1990), e por fim o
período de desenvolvimento diferenciado (após 2000). Embora o autor destaque que o trabalho
investigativo com as histórias de vida seja anterior à década de 1980, é nesse momento que vão se
firmar novos modos de fazer ciência, tentando romper com o modelo positivista e as separações
dicotômicas entre sujeito/objeto, objetividade/subjetividade, e nesse contexto as abordagens
biográficas despontam nas práticas de pesquisa e formação de adultos nas instituições universitárias
europeias, envolvendo problemáticas que dizem respeito à formação profissional e também
existencial das pessoas.
No período de fundação dos anos 1990, além das produções diversificadas surgem as
associações nacionais e internacionais das histórias de vida em formação, diversificando e
consolidando canais de divulgação da produção científica dos grupos de investigação-ação, modelos
teóricos e métodos adotados nessa abordagem, mas também, refletindo sobre as práticas de grupos
de formação e o desenvolvimento de associação, entre outros aspectos.
Para Pineau (2006) as histórias de vida em formação viveriam o período de
desenvolvimento diferenciado, iniciado nos anos 2000, no qual se observa uma maior diversificação
das investigações e dos materiais de análise, como os estudos com base na utilização criativa e
cooperativa da Internet por seus usuários. Ele aponta que nesse período deu-se o surgimento do
primeiro diploma universitário com base nas histórias de vida em formação, como também as
primeiras revistas, produções e congressos resultantes de colaborações internacionais, que foram de
grande importância para materializar um movimento socioeducativo em torno do bios.
Entendida como “[...] uma corrente de pesquisa-ação-formação existencial”, cujo centro
da reflexão diz respeito a questionamentos envolvendo aspectos éticos, epistemológicos e
axiológicos, tais como: “Quem faz a história de vida de quem? Por quê? Para quê? Com o quê?
Quando? Até onde? Em função de que regras e de quais saberes?” (PINEAU, 2006, p. 336) e um
movimento socioeducativo, legitimando o poder do sujeito de refletir sobre sua própria vida e seus
projetos, fica explícito que as narrativas autobiográficas em contextos de formação-investigação,
nos quais envolve a escrita de sua própria vida, a socialização e a reflexão de experiências
formativas e profissionais vividas, especialmente no que diz respeito à formação do educador, é
essencial para a nossa vida profissional, pois poderá nos ajudar a refletir sobre nossas experiências
formativas e práticas pedagógicas, no desenrolar das atividades, permitindo uma maior articulação
entre a pesquisa educacional e o cotidiano de profissionais da educação. De acordo com Pineau
(2006, p. 340, destaques no original):
[...] a autobiografia representa um meio pessoal maior, e talvez incontornável, do exercício
em um círculo diferente do ‘curvar-se (fechar) reflexivo e do desdobrar-se (abrir)
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narrativo’. Sublinhar ‘o interesse e a dignidade do ato autobiográfico’ é um contrapeso
necessário às pulsões totalitárias de apropriação cognitiva da vida pelos profissionais do
sentido.

Portanto, a história de vida em formação é essencial na formação do educador, levandoo a refletir sobre sua trajetória de formação e também sobre o desenvolvimento de sua prática
pedagógica, na medida em que ele pode ter acesso aos saberes sobre a vida a partir da escrita da
narrativa sobre sua própria vida e da leitura e/ou socialização das vidas de outras pessoas de seu
círculo de relacionamento profissional e formativo.
O trabalho com as “memórias autobiográficas” (BRANDÃO, 2008) podem trazer a tona
nossas lembranças de um tempo distante, indo à infância, à luz do que eu sou hoje. E nessa viagem,
modelos, práticas e representações sobre a escola, a docência e as práticas desenvolvidas na
formação escolar infantil são evocadas, avaliadas e ressignificadas.
Sabemos que toda criança é criativa, gosta de brincar, riscar, inventar, por isso observar
como os membros da Pesquisa “Diálogos do NEEd” do DE/CAMEAM/UERN, lidam com o
desenho, como expressão criativa e poética do ser humano (MOREIRA, 2008), durante a dinâmica
“Estrada da Formação”, permite entender percepções sobre infância, práticas e concepções de
educação infantil, pois, segundo Moreira (2008):
Toda criança desenha.
Tendo um instrumento que deixe uma marca: a varinha na areia, a pedra na terra, o caco de
tijolo no cimento, o carvão nos muros e calçadas, o lápis, o pincel com tinta no papel, a
criança brincando vai deixando sua marca, criando jogos, contando histórias (MOREIRA,
2008, p. 15).

Dessa forma, percebemos a criatividade da criança de forma muito explícita: ela tem a
capacidade de inventar, criar, inovar; e todos nós que já fomos criança um dia também tivemos essa
capacidade. Provavelmente, foi através dela que adquirimos certas habilidades, em relação ao
ensino e a aprendizagem. Compreendemos que a criança precisa de um espaço coletivo e individual
para sentir-se livre para criar os seus hábitos, o desenho e as brincadeiras são ferramentas para isso
acontecer. Moreira (2008, p. 17), nos diz que: “Observando a brincadeira livre das crianças pode-se
notar diferenças individuais na maneira de dispor seus brinquedos no espaço. Na maneira de
desenhar o seu espaço.” Apesar da criança viver em espaços coletivos, as marcas individuais, ou
seja, particularidades de cada uma são percebidas por alguém que observa seus desenhos e suas
brincadeiras, dessa forma cada criança tem o seu jeito próprio de desenhar e de brincar. Segundo
esse autor:
Para melhor conhecer a criança é preciso aprender a vê-la. Observá-la enquanto brinca: o
brilho dos olhos, a mudança de expressão do rosto, a movimentação do corpo. Estar atento
à maneira como desenha o seu espaço, aprender a ler a maneira como escreve a sua história.
(MOREIRA, 2008, p. 20)

Para ele podemos perceber a criança como sendo capaz de criar os seus espaços e ser
protagonista dos mesmos, considerando a forma de agir nos desenhos e nas brincadeiras, ela nos diz
muito, nos ensina a perceber as coisas de uma forma diferente da visão que já temos construída
acerca das coisas em nossa volta. E também a compreender seus sonhos, desejos e conflitos,
O que é preciso considerar diante de uma criança que desenha é aquilo que ela pretende
fazer: contar-nos uma história e nada menor que uma história, mas devemos também
reconhecer, nesta intenção, os múltiplos caminhos de que ela se serve para exprimir aos
outros a marcha dos seus desejos, de seus conflitos e receios. (WIDLOCHER, 1971, apud
MOREIRA, 2008, p. 20).
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Daí a importância de se valorizar a produção infantil e instigar para que a criança possa
produzir mais, contribuindo para sua formação criadora. Como fator dinamizador do fazer criativo e
poético do ser humano, desenhar não pode ser considerado como uma atividade típica da criança,
mas como uma capacidade intrínseca ao ser humano. Contudo, durante a dinâmica “Estrada da
Formação”, ouvimos repetidamente de vários membros do NEEd, tanto discentes como
pesquisadores, inclusive àqueles que já lidaram ou lidam com temáticas vinculadas à educação
infantil, uma reclamação velada em torno da dinâmica, talvez por achar que desenhar seja uma
atividade apenas infantil, assim como pedidos de desculpa pelos traços rudimentares no domínio da
“arte de desenhar”. E, nesse sentido, desenhar seria uma atividade específica de artistas plásticos ou
profissionais que lidam com a representação da realidade em forma de desenho. Corroborando as
análises de Moreira (2008), ao afirmar que ao longo de sua formação, especialmente a escolar, os
indivíduos, e nessa perspectiva os educadores, vão se destituindo da capacidade de desenhar e do
seu fazer poético.
Dessa forma, os desenhos feitos durante a dinâmica “Estrada da Formação” foram
utilizados como ponto de partida e estímulo para a evocação oral das memórias autobiográficas em
torno da formação dos membros do NEEd. A partir deles os participantes do Grupo escreviam suas
narrativas de vida e íamos escolhendo os textos para estudo dentro da Pesquisa “Diálogos do
NEEd”. Aproximando-se da perspectiva das histórias de vida em formação, abordada por Josso
(2004) e Pineau (2006).
Durante a socialização oral do desenho feito nessa dinâmica, comumente eram
apresentados aspectos da infância e da formação infantil dos membros do NEEd. Contudo,
percebemos que nas narrativas escritas essas vivências da infância e da formação infantil nem
sempre foram retratadas.
Essa afirmação chama atenção para necessidade de momentos de reflexão e
sistematização, especialmente o registro escrito, nos trabalhos que articulam memória e formação,
para poder, a partir daí, se (re)construir a história.
Dentre os materiais analisados de 06 (seis) participantes dos “Diálogos do NEEd”,
trazemos o desenho feito por “Sofia”4, para podermos compreender melhor a importância do estudo
para identificar aspectos sobre a história da formação infantil dos membros desse Grupo de
Pesquisa. Em seu desenho, “Sofia”, mescla imagens e palavras para falar de seu trajeto formativo,
desde a infância até os dias atuais, mostrando algumas dificuldades encontradas no caminho
percorrido, bem como identificando lugares, instituições e personagens que ajudaram em sua
caminhada.
Na narrativa escrita “Sofia” destaca três momentos charneiras de sua formação: seu
nascimento e primeira infância; a mudança para a Zona Rural com 10 anos de idade, os percursos
do ensino fundamental e médio; e a formação universitária.
Destacamos a seguir dois trechos sobre sua infância e a relação com a escola:
Minha infância foi muito alegre. Só tinha uma vontade: brincar, brincar, brincar. Vivia uma
inocência sem tamanho. Não lembro, enquanto criança, de ter parado para pensar no que
queria ser quando crescesse. Estudar para mim era mais uma obrigação do que algo que me
despertasse interesse e atenção (isso mudou com o tempo). O que mais gostava da escola
era a hora do recreio e de me encontrar com os amiguinhos e amiguinhas de turma. Na hora
da aula, ou eu conversava muito ou dormia muito. Rs Meus irmãos sempre iam me deixar e
me buscar na escola [...] Lembro-me que quando fui estudar com meu vizinho [...], na
mesma escola e na mesma sala, fiquei reprovada. Nós íamos para a escola brincando,
passava a aula brincando, voltava pra casa brincando, terminava o bimestre apanhando.
Interessante é que fui a única da minha casa em quem minha mãe bateu porque tirava nota
vermelha. Sou a única que chegou a universidade ([Minha irmã...] ta tentando!). Se é ironia,
não sei.
4

Pseudônimo escolhido pela participante durante as dinâmicas da Pesquisa “Diálogos do NEEd”, assim preservando a identidade dos
sujeitos.
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3. Ia fazer 10 anos quando meus pais resolveram morar no sítio. Meus irmãos [...] e eu
adoramos a ideia. Amávamos o sítio. Não existia lugar melhor para brincar, criar, se
aventurar (cavernas, trilhas, campo de futebol/vôlei, rio, açude, árvores). Liberdade sem
limite. Nossos vizinhos também amaram. Todo fim de semana a casa enchia de gente.
Mas a ida para o sítio trouxe algumas dificuldades para estudarmos. Lá havia escola, só que
com turmas multisseriadas. Eu ia fazer a 4ª série, e minha mãe julgou que me atrasaria se
me matriculasse numa turma multisseriada com uma professora leiga. Assim, continuei
estudando na cidade. Como era muito pequena, não dava para ir e voltar, como faziam [...
meus irmãos], de bicicleta todos os dias. Então, tive que ir morar com as primas
[...].(SOFIA, 2009, p. 2).

Figura 1: Estrada da Formação de “Sofia” do Grupo “Viagem Mitológica”.
Fonte: Arquivos da Pesquisa “Diálogos do NEEd”.
O desenho e os trechos da narrativa de “Sofia” apontam aspectos diferenciadores entre a
escola urbana e a escola rural, também demonstram as relações de preconceito que envolve o fazer
educativo rural multisseriado, que não foi objeto de investigação nesse trabalho. Além disso, como
demonstra Brandão (2008, p. 61-2, destaques no original):
Relembrar, usualmente, é considerado um ato simples, banal até. Mas quem já não teve
algumas destas duas experiências: ao contar um fato do passado, da infância ou da
juventude, repentinamente, aparece associada outra lembrança – de outro tempo, lugar e
“qualidade”? Ou, em meio às atividades cotidianas, no trânsito, no trabalho, uma lembrança
– vinda não sabemos de onde – nos “tomar de assalto” e nos surpreender com sua força e
clareza? As lembranças simplesmente aparecem! Às vezes, fazemos um trabalho de
rememoração consciente e voluntário, sabemos do que queremos lembrar, buscamos na
memória fatos determinados, mas, mesmo assim, outras lembranças não previstas
interferem.

O trabalho de busca é entremeado por outras vivências e percepções atuais sobre as
experiências narradas. Exigindo do pesquisador um cuidadoso processo de triangulação, seja na
imersão das demais memórias do grupo estudado, seja na articulação com informações e dados
sobre o contexto geográfico e histórico citado na narrativa feita pelo narrador/autor.
CONCLUSÃO
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Concluímos que esta pesquisa foi de fundamental importância para uma melhor
aproximação entre os membros do NEEd do DE/CAMEAM/UERN, bem como vasculhar as
histórias de vidas desencadeadas pela dinâmica “Estrada da Formação”, tanto nos desenhos como
nas narrativas escritas, quando alguns membros relatam aspectos de sua infância, sobretudo a
história da vida escolar, nos aproximou de cada um, podendo perceber as dificuldades, os desafios
enfrentados em sua formação, os desejos (sonhos) e projetos almejados em suas vidas adultas pelos
membros da Pesquisa “Diálogos do NEEd”.
A pesquisa também nos proporcionou uma aproximação com alguns autores que
discutem formação e memória, possibilitando um maior aprofundamento nos registros para
pesquisadores futuros, que desejam trabalhar com essa temática. É interessante que outras pessoas
possam dar continuidade ao trabalho de resgate das memórias, seja através de desenhos, da
narrativa oral ou escrita, ou através de outros materiais, como, por exemplo, a fotografia e o vídeo.
Embora que, a análise de desenhos e histórias de vida escritas e a percepção do que o outro nos diz,
não é um trabalho fácil, dada a diversidade de áreas de conhecimento e de saberes que precisamos
mobilizar para entender essas produções.
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TEORIAS PEDAGÓGICAS NAS PRÁTICAS DE PROFESSORES DA FACULDADE DE
EDUCAÇÃO – UERN
Ana Paula da Silva Braga1; Maria Antônia Teixeira da Costa2.

RESUMO: A presente pesquisa que hora se inicia tem por objetivo maior, analisar a prática
pedagógica de professores da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio Grande
Norte - UERN, observando permanências e modificações referentes às ideias pedagógicas no
período de 1995 a 2011. Nessa perspectiva, foi realizada uma pesquisa bibliográfica em autores que
discutem as teorias pedagógicas. Aconteceu também uma seleção dos sujeitos para a realização da
pesquisa, quando escolhemos 09 professores que atuam no curso de Pedagogia da UERN, para isso
ocorreram entrevistas realizadas para a identificação das tendências pedagógicas nas praticas dos
professores, e por fim, a concretização da pesquisa com a análise das narrativas dos professores
envolvidos. A partir desses processos, foi possível identificar as teorias pedagógicas presentes nas
práticas pedagógicas dos professores da Faculdade de Educação e relacionar as práticas com as
ideias pedagógicas e o novo perfil do pedagogo presente no projeto pedagógico do curso de
Pedagogia. Concluí-se que a partir das entrevistas realizadas alguns professores puderam refletir
sobre suas práticas, conjeturando que no período analisado aos dias de hoje em algumas práticas
aconteceram modificações e em outras não.
PALAVRAS – CHAVE: Narrativas (auto) biográficas; Teorias e Práticas pedagógicas; professores
da Faculdade de Educação;
INTRODUÇÃO
Atualmente, a sociedade brasileira perpassa por um grande processo de modificação
relacionada aos contextos econômicos, políticos, sociais e culturais. Em meio a essa diversidade, o
desenvolvimento tecnológico e os novos saberes emergentes, estão absorvendo essas
transformações sofridas. Contudo, essas transformações são manifestadas nas ações dos professores
e alunos no cotidiano escolar, intervindo no processo ensino-aprendizagem. Assim, exigindo
respostas as necessidades educativas e formativas dos sujeitos.
Para esse contexto de transformações, inserimos o professor universitário, mas
precisamente, os professores da Faculdade de Educação – FE da Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte - UERN, como docentes que carecem de meditar e repensar suas práticas
pedagógicas considerando que, conforme (COSTA, 2003) “a história nos mostra a prática
pedagógica do professor em pleno século XXI, ainda com muitas características daquela implantada
no século XVII”.
Entretanto, é interessante atentar para a prática pedagógica do professor como uma
prática que possui saberes diversos, como: saberes curriculares, disciplinares, da experiência, da
tradição pedagógica e das ciências da educação. Essa prática aqui discutida é o agir do professor,
que envolve o papel da escola, o professor, o aluno, o ensino, a aprendizagem e a sociedade, sendo
esses pontos que influenciarão na determinação de objetos, conteúdos, metodologia e avaliação da
educação, corroborando as teorias pedagógicas, as ideias pedagógicas e o novo perfil do pedagogo
presente no projeto pedagógico do curso de pedagogia – PPC.
Ponderando sobre essas práticas, Saviani entende que o processo educativo é a
passagem da desigualdade para a igualdade. Onde não se trata de optar entre relações autoritárias ou
1
2
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democráticas no interior da sala de aula, mas de articular o trabalho desenvolvido nas escolas com o
processo de democratização da sociedade. E é a prática pedagógica que contribui de modo
especifico, isto é, propriamente pedagógica para a democratização da sociedade na medida em que
se compreende como se coloca a questão da democracia relativamente à natureza própria do
trabalho pedagógico.
MATERIAL E MÉTODOS
As indagações foram feitas a partir de uma Pesquisa Bibliográfica, onde aconteceu à
produção de fichamentos dos livros estudados, estes, são de autores que discutem sobre as práticas
pedagógicas. Em seguida, houve a realização de uma Pesquisa Documental, onde se teve acesso ao
Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia – PPC, a fim de conhecer o novo perfil do pedagogo
proposto nesse documento.
Para a execução da pesquisa, foi necessária a Forma e Seleção dos Sujeitos, no qual,
foram selecionados 09 professores que atuam como docentes no curso de Pedagogia, como critério
para essa seleção, foi considerado fundamentalmente, professores que atuam desde 1995 e
perpassaram o período da modificação do currículo antigo para o atual.
A partir de suas narrativas orais ocorreu a análise do desenvolvimento profissional
destes professores com o foco para a prática pedagógica. Nesse processo de reflexão, abordagem
biográfica foi fundamentada na perspectiva de Nóvoa (1988), a qual reforça o princípio que é
sempre a própria pessoa que se forma e forma-se na medida em que elabora uma compreensão
sobre o seu percurso de vida.
Outra etapa desse processo foi a Pesquisa Exploratória/ Entrevista semi – estruturada,
onde foi aplicado um roteiro de entrevistas para a identificação das tendências pedagógicas nas
práticas pedagógicas dos professores que culminaram nas histórias de vida desses sujeitos. A
escolha pela entrevista semi-estruturada se deu devido a esse tipo de entrevista permitir ao
entrevistado uma maior maleabilidade na hora de responder as questões.
Enfatizando essa etapa da entrevista, a mesma foi realizada na própria universidade,
necessitando o agendamento com os professores. Para a realização das entrevistas foi indispensável
à ajuda de equipamentos tecnológicos, como tablet e mp5, para a gravação das entrevistas. É
interessante ressaltar que algumas entrevistas foi preciso acontecer em dois ou mais encontros, para
se obter a conclusão com êxito.
Por fim, a Análise e Discussão das Narrativas dos Professores, a partir das reflexões
sobre suas práticas pedagógicas e as tendências pedagógicas semelhantes. Portanto, houve a
construção de um quadro exemplificando as práticas dos professores junto às teorias identificadas.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Para a análise das práticas pedagógicas dos professores, das ideias pedagógicas e o novo
perfil do pedagogo presente no PPC – de Pedagogia, foi essencial a cooperação de Saviani(2007)
quando o mesmo apresenta suas teorias, o que entende por ideias e práticas pedagógicas.
O autor esclarece de imediato sua acepção de ideias pedagógicas, que para ele “por
ideias pedagógicas entendo as ideias educacionais, não em si mesmas, mas na forma como se
encarnam no movimento real da educação, orientando e, mas do que isso, constituindo a própria
substância da prática educativa”. (SAVIANI, 2007).
Para Saviani as teorias são:
- Tradicional;
-Escolanovista;
-Tecniscista;
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-Critico – Produtivista;
Tabela 1: Teorias Pedagógicas na visão de Saviani.

TRADICIONAL

 A educação como direito de todos e dever do Estado;
 A escola tem o papel fundamental de difundir a instrução
e transmitir o conhecimento;
 A escola se organiza centrada no professor;

ESCOLANOVISTA

 Essa tendência mantinha sua crença no poder da escola e
em função da equalização social.
 Tratamento singular, a partir das diferenças dos alunos;
 O professor é visto como orientador e estimulador da
aprendizagem;

TECNICISTA

 Discute de forma extensa a pedagogia Tecnicista;
 Busca a objetivação do trabalho pedagógico;
 A educação é concebida como um subsistema;

CRITICO REPRODUTIVISTA

 Faz critica a educação dominante;
 Evidência as funções reais das políticas educacionais;

Fonte: informações organizadas pelas autores a partir de Saviani (2007)
Ao discutir e entender as teorias pedagógicas enfatizadas por Saviani iniciou-se a coleta
de dados a partir das entrevistas ocorridas no período de outubro a dezembro de 2012, logo após as
entrevistas, houve a elaboração de um quadro com as teorias pedagógicas estudadas e que foram
encontradas nas práticas dos professores envolvidos.
Para o professor 1, “A aula tradicional de exposição oral, ainda é predominante na
FE. Na minha pratica ainda predomina esse modelo”. Para essa conjuntura Saviani destaca que, o
ensino tradicional “(...) se estruturou através de um método pedagógico, que é o método expositivo,
que todos conhecem, todos passaram por ele, e muitos ainda estão passando”. ( SAVIANI, 1984,
pag.47).
Nas falas de alguns professores, também pode-se notar que suas práticas ainda são
muito mescladas entre as teorias estudadas. Vejamos, para os Professores 2 e 3: “O professor ainda
fala muito, ainda passa muito tempo com aula expositiva, mas eu vejo também uma mudança muito grande
com relação à participação do aluno nos projetos de pesquisa, nos trabalhos que são apresentados, eu vejo
que a gente ainda tem, mas é uma coisa mesclada, eu não vejo só, por exemplo, aulas tradicionais, eu não
vejo totalmente, mas vejo uma mudança muito grande”
Para o professor 4, “A metodologia de ensino que eu adotava era, preferencialmente, as aulas
expositivas com interpretação dialogada dos textos. Adotava muito a exposição de recursos esquemáticos
para provocar o debate. Minhas aulas, no entanto, não seguiam um mesmo modelo prescrito. Tanto poderia
iniciar com os dados de uma pesquisa, como poderia iniciar anotando os conteúdos no quadro. Eu procurava
sempre cumprir um roteiro que chegasse a uma conclusão daquele conteúdo, ao menos parcialmente”

Nesta posição, os professores mencionados apresentaram práticas Tradicionais e
escolanovista.
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Em coerência com o currículo de pedagogia e suas modificações, alguns professores
que vivenciaram de perto essa transição relataram que o novo currículo de pedagogia não trouxe
mudanças em suas práticas principalmente em relação à metodologia, conforme é demonstrado nas
narrativas de professores abaixo: “ Ela continua a mesma, exatamente porque essa pergunta é uma
pergunta que eu gosto muito de discutir, porque as ciências humanas [...] é muito teórica, ela é muito
subjetiva é diferente das ciências exatas e naturais onde os dados são muito objetivos. O Curso de Pedagogia,
qualquer currículo de qualquer curso ele tem que atender a sociedade, você não pode ter um currículo de um
curso que não possa formar e educar os alunos pra serem absolvido pela sociedade (PROFESSOR 5)”
Para o professor 6: “Acredito que não. Acho que ainda permanece muito centrado, a gente leva
muito pra sala de aula a questão do projetor porque otimiza, mas o centro da aula, de repente quando você
substitui um quadro por um projetor não quer dizer que você está mudando de metodologia, você está
mudando apenas o instrumento. Então, está questão dessa dinâmica do aluno, mais tempo produzindo [...] Eu
acho que eu preciso investir mais nisso, o aluno ele precisa se dedicar mais ao espaço da sala de aula e a
produção”

Corroborando com o novo perfil do pedagogo, o projeto pedagógico do curso de
pedagogia controverte que, “desse modo, a docência será aqui considerada como o fundamento da
formação e da identidade do pedagogo, refletindo na e sobre a prática educativa”. (PROJETO
PEDAGÓGICO DE PEDAGÓGIA, 2007).
Acho que realmente o currículo precisa trabalhar na perspectiva da docência, por
que antes de qualquer coisa você é um professor, você é um docente. Então, eu
acho que o currículo precisa trabalhar nessa perspectiva, e acho que, muitos
professores do nosso curso tem dado exemplo disso, exemplos práticos dessa
necessidade de trabalhar sem dicotomizar a teoria e a prática, agora dentro de um
universo tão grande a gente sabe que temos as nossas dificuldades e que a gente
precisa está superando essas dificuldades. Todas as nossas discussões, todas as
nossas reuniões são sempre nessa perspectiva de superar essas dificuldades
(PROFESSOR 7)

O professor 8 ratifica expondo que:
O novo perfil do pedagogo teve uma mudança substancial, fundamental. O
currículo antigo era carregado, eivado, havia um excesso de teoria. Quando o curso
de pedagogia se dispunha a qualificar, a formar, a graduar professores que iam
trabalhar com alunos em sala de aula, iam ministrar também disciplina em sala de
aula também, como ciência, matemática, essa coisa toda. Mas o currículo não dava
essa qualificação pra o aluno, porque havia um excesso de teorias e pouca prática, a
teoria precisava ser comprovada na prática, mas o curso não permitia

Em conexão com o novo perfil do pedagogo, os professores puderam refletir em
semelhança a sua prática como docente do curso de pedagogia, sobre o que venha a ser o ensinar e o
aprender. Para o professor 9,
Eu prefiro trabalhar com o conceito de aprendizagem, porque de 96 pra cá o que eu
tenho mais investido é na aprendizagem, então é o aprender mais do que o ensinar.
Estou ali em sala aprendendo também com os textos e com o texto dos alunos, das
suas vivências, dos seus costumes, dos seus lugares de origem. Então, o centro da
minha atuação é na perspectiva da aprendizagem, eu me coloco como aprendiz, me
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coloco em construção permanente dos conhecimentos, porque eu me coloco
constantemente na construção da aprendizagem. Então, ali nós aprendemos
constantemente, e ainda ancorada por isso, eu trago Brandão, por que Brandão vai
realmente trabalhar essa ideia de que “nós aprendemos em todos os lugares,
aprendemos em todos os contextos e em todos os textos”. Então assim como eu
construo essas aprendizagens, os alunos vão se percebendo como sujeitos desse
processo de aprendizagem”.

A partir das reflexões e das respostas dos professores, foi plausível a construção de um
gráfico exemplificando as suas práticas a partir de porcentagens. Constata-se que os professores da
Faculdade de Educação apresentam em suas práticas as teorias: crítico-produtivista, tecnicista,
escolanovista e tradicional.
Por fim, é pertinente conceber que, segundo Saviani, “[..] o papel do professor é de
garantir que o conhecimentos seja adquirido [...]”. Com essa aludida reflexão de Saviani, é
interessante perceber que o professor deve sempre buscar condições para que o aluno compreenda a
realização de tarefas e de esforços necessários à aquisição de conhecimentos, e de conteúdos que
sejam ricos para a formação, enquanto profissional professor.

CONCLUSÃO
Após a realização deste trabalho obteve-se a seguinte conclusão, que o professor em si
mesmo enfrenta um drama individual muito grande, onde foi possível perceber a apresentação de
um pensamento escolanovista, que opera em uma educação tradicional, que sentem-se pressionados
pelo planejamento e a racionalização do tecnicismo e são acusados de não atender a critérios de
eficiência e produtividade.
Todavia, identificar as teorias pedagógicas presentes nas práticas dos professores foi
oportuno para a formação de futuros docentes, onde o PPC de pedagogia, apesar de suas mudanças
não obteve grande impacto nessas práticas. Porém, a pesquisa foi pertinente para maior
aprofundamento teórico, e o que o curso de pedagogia oferece e em que pontos pode-se melhorar.
Porém, adquiriu-se sucesso no tocante a formação continuada dos professores, o corpo
docente de pedagogia está cada vez mais rico e científico. Os professores estão mais envolvidos
com os discentes e, essa ideia de formação continuada perpassa para essa outra classe, os alunos
estão cada vez mais buscando participação em projetos, monitorias, etc.
Concluí-se dizendo que o currículo de pedagogia já avançou bastante, mas que ainda
precisa ter alguns ajustes necessários em relação à carga horária das disciplinas, a própria carga
horária do curso e outras coisas a mais. Contudo, foi gratificante a realização dessa pesquisa para
conhecer melhor o corpo docente do curso, como também para proporcionar uma reflexão para cada
aluno enfatizando que prática está sendo gerada durante a sua própria formação.
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UM MAPA DA PRODUÇÃO DISCENTE DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DA
FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UERN (2009 A 2012)
Mônica Mayara de Queiroz Melo1; Maria da Conceição de Lima Andrade2
RESUMO: O objetivo do presente trabalho é apresentar o mapeamento da produção discente
oriunda da última matriz curricular, ou seja, das X e XI versões do Curso de Especialização
ofertado pela Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
(FE/UERN). A primeira oferta deste curso ocorreu em 1996 com a versão de Especialização em
Pesquisa Educacional. A proposta do Curso passou, então, por modificações e a sua próxima oferta
foi a I versão do Curso de Especialização em Educação que também sofreu outras alterações
sucessivas em sua matriz curricular no decorrer dos anos. Esta pesquisa, portanto, mapeia e
descreve as vertentes temáticas que nortearam a produção discente – as monografias – dos alunos
ingressantes no período de 2009 a 2012. Justifica-se a escolha pela última matriz do referido Curso
em razão da exeqüibilidade de uma investigação em apenas um ano e, também, pela oportunidade
de obtenção de dados juntos aos acadêmicos matriculados na versão ainda em vigor do Curso de
Especialização em Educação. As informações, coletadas por meio de pesquisa documental, além de
mapear a produção discente, recuperam a história da pós-graduação lato sensu em educação na
referida Instituição. De mais a mais, os depoimentos dos alunos obtidos por meio de questionários
compostos de perguntas abertas, bem como o da atual Coordenadora do Curso, em entrevista
semiestruturada, fornecem subsídios para uma avaliação e eventual reestruturação do referido
Curso, processo em andamento na FE.
Palavras-Chave: Produção discente; Pós-Graduação lato sensu em Educação; Curso de
Especialização em Educação; Currículo.
INTRODUÇÃO
No Brasil, deposita-se nos programas de Pós-Graduação expectativas de que novos
conhecimentos e descobertas inovadoras sejam realizados, uma vez que a pesquisa científica ocorre
majoritariamente em universidades públicas e, secundariamente, em laboratórios privados ou
empresas (PEREIRA; ANDRADE, 2008). Seja para cumprir exigências de titulação para a
formação dos quadros acadêmicos das universidades, seja como imperativo profissional, seja por
interesse próprio, o fato é que nas últimas décadas a procura pela qualificação em cursos de pósgraduação vem aumentando consideravelmente e, como conseqüência, o volume da produção
acadêmica também tem crescido vertiginosamente se considerarmos o período que compreende
desde a elaboração das primeiras dissertações no País até os dias atuais. No caso da Pós-Graduação
em Educação, não tem sido diferente. A quantidade de artigos em revistas especializadas, livros,
comunicações em eventos científicos etc., fruto dos resultados de pesquisas realizadas em cursos de
Mestrado e Doutorado, também vem sendo incrementada ao longo dos anos. No entanto, uma
apreciação sobre os resultados científicos da produção acadêmica não pode limitar-se ao volume
físico dos trabalhos que já foram produzidos. Chizzotti (1991, p. 31) sugere
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que se devam realizar estudos mais sistemáticos sobre a produção acadêmica,
para se chegar a avaliações fundamentadas sobre as carências e insuficiências
da produção científica de Pós-Graduação: dissertações e teses, por exemplo, que
equacionem as distorções e provoquem orientações mais consequentes;
pesquisas que identifiquem lacunas, levantem os “nós” atuais de práticas que se
foram cristalizando na evolução da Pós-Graduação, ou de problemas que o
cotidiano foi transformando em hábitos de certeza.

Apesar de a sugestão acima estar direcionada para a produção oriunda dos cursos de
Mestrado e Doutorado, essa também deve ser uma preocupação dos Cursos de Pós-Graduação lato
sensu (Especialização), principalmente quando um estudo nesse âmbito pode revelar, de certa
forma, os possíveis equívocos e os feitos exitosos fornecendo, assim, indicadores não apenas para
uma análise e melhoria da própria especialização, como também da Pós-Graduação stricto sensu.
Nesse sentido, o objetivo a que se propõe esta pesquisa é o de mapear a produção
discente – monografias – oriunda da última matriz, ou seja, das X e XI versões do Curso de
Especialização ofertado pela Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte (FE/UERN).
No que diz respeito à reflexão sobre os cursos de Pós-Graduação stricto sensu na área
da Educação no Brasil, deve-se considerar razoável a literatura existente sobre o assunto, podendo
ser mencionado os seguintes trabalhos, entre outros: ALVES, 1992; ANDRADE, 2001; CASTRO
et al, 1993; FERREIRA, 2007; FISCHER, 1991; GATTI, 1983, 1992; KUENZER; MORAES,
2005; OLIVEIRA, 2006; SOUZA; GAMA, 2002; TORRESAN, 2009, WASSEM, 2007.
No entanto, há de se constatar a quase inexistente literatura especializada na área
quando se trata da produção discente na Pós-Graduação lato sensu do País, tendo sido localizado
nos levantamentos bibliográficos apenas uma pesquisa cuja preocupação recai sobre os trabalhos
que discutem o tema da ludicidade (OLIVEIRA, 2009). No que diz respeito ao Curso de
Especialização da FE/UERN, foram identificados um artigo que trata do mapeamento do que foi
produzido na área de gestão educacional (MEDEIROS, 2004) e outro trabalho na área de formação
do professor (BRAZ et al, 2009).
MATERIAIS E MÉTODOS
A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo de abordagem qualitativa, de tipo
bibliográfico e documental, uma vez que foram adotadas como fontes primárias as monografias
produzidas na última matriz curricular do Curso de Especialização em Educação da FE/UERN, bem
como os documentos necessários à sua criação, os projetos contendo as matrizes curriculares e os
relatórios finais de cada versão. Além disso, contou com o recurso a fontes testemunhais, pois
foram investigados os alunos da X e XI versões da 5ª matriz do referido Curso por meio da
aplicação de questionários compostos de perguntas abertas e a realização de entrevista
semiestruturada com a sua atual Coordenadora.
Neste estudo, ao mapear as monografias, não se pretende estabelecer concordâncias ou
discordâncias pontuais de conteúdo, nem tampouco classificar as produções a partir de critérios
geralmente arbitrários. Não se pretende, também, repetir as costumeiras valorizações implicadas em
juízos tais como “boa ou má produção”. O que se busca são as regularidades dessa produção, num
certo contexto acadêmico (a instituição citada) e num determinado período histórico (2009 – 2012).
Para o mapeamento das monografias, foi feito o fichamento de cada uma delas levando
em consideração as informações da ficha catalográfica, do resumo e do texto. Durante a leitura do
texto, foram identificados a problematização da pesquisa, a metodologia, os conceitos e autores
mais utilizados. Além disso, foram registradas conclusões a que chegaram as pesquisas e as
eventuais sugestões contidas nas monografias.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A institucionalização da Pós-Graduação em Educação no Brasil ocorreu com a Lei n.
5.540 de 28 de novembro de 1968, a chamada Lei da Reforma Universitária. Já existia, entretanto,
desde o ano de 1965 o Programa de Mestrado em Educação na PUC/RJ. O nascimento da pósgraduação stricto sensu em educação ocorre, assim, nos anos de 1960 e 1970 num momento de
aguda politização da área educacional sob a égide do marxismo (ANDRADE, 2001). No entanto, só
em 1995 acontecem as primeiras discussões sobre a implantação de um programa de pós-graduação
lato sensu em educação na então denominada Universidade Regional do Rio Grande do Norte
(URRN). Os professores Francisca Otília Neta e Raimundo Nonato de Araújo elaboraram um
projeto que, depois de discutido e aprovado, deu início à primeira turma do Curso de Especialização
cuja habilitação era em Pesquisa Educacional (1ª matriz curricular). O Curso surgiu da necessidade
de institucionalizar e sistematizar o ensino de Pós-Graduação na Faculdade de Educação e ocorreu
no período de julho de 1996 a dezembro de 1997 e teve como coordenadora a professora Francisca
Otília Neta.
Reconhecendo as limitações na área de Pesquisa no seu interior, a Faculdade de
Educação procurou, em função do curso, organizar linhas de pesquisa sobre o
ensino básico enfocando o processo de ensino aprendizagem e enfatizando estudos
na área de Psicologia, Filosofia, Sociologia, Didática, Leitura e Escrita. (UERN,
1998, p. 01).

Depois de concluído este primeiro Curso em Pesquisa Educacional, outro Curso foi
iniciado em outubro de 1997 e concluído em março de 1999, nomeado agora de Curso de
Especialização em Educação e data daí a sua primeira versão (2ª matriz curricular). Este Curso
surgiu da necessidade de dar continuidade à proposta de institucionalização e sistematização da pósgraduação, no interior da FE/URRN, para que fosse possível a consolidação de suas linhas de
pesquisa e para que favorecesse condições para criação e implantação do Mestrado em Educação.
Foi coordenado pelas professoras Arilene Maria Soares de Medeiros e Francisca Otília Neta e
estava composto por dois campos temáticos: Alfabetização e Gestão dos Sistemas de Ensino
(UERN, 1999a).
Em agosto de 1998, foi implantada a segunda versão do Curso de Especialização em
Educação que teve a coordenação da professora Verônica Maria de Araújo Pontes e aconteceu no
período de 31/08/98 a 30/11/99. Este formato era composto pelos seguintes campos temáticos:
Alfabetização, Gestão dos Sistemas de Ensino e Formação de Professores (UERN, 1999b).
Coordenado pelas professoras Maria Cleonice de H. Melo e Francisca Otília Neta,
aconteceu a terceira versão do referido Curso no período de 30/08/1999 a 28/02/2001 (UERN,
2001). A professora Francisca Otília Neta passa a coordenar também a IV versão que se realizou no
período de 20/03/2001 a 27/09/2002 (UERN, 2002).
Ainda sob os auspícios da 2ª matriz, a V versão do Curso de Especialização é voltada
para Educação Básica e sua clientela é formada por licenciados e professores da Rede de Ensino
Pública e Privada de Mossoró e Região. O Curso foi coordenado pela professora Francisca de
Fátima Araújo Oliveira e se realizou no período de 11/03/2002 a 30/01/2004. Segundo o Relatório
Final,
a despeito de todas as dificuldades enfrentadas ao longo dos últimos 02 anos, quais
sejam: redução do quadro de docentes, em especial, professores devidamente
habilitados para orientar monografia, é mister ressaltar que tais problemas não
foram empecilhos para a oferta anual de outros cursos (6º e o 7º em processo de
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tramitação e seleção) nem para a manutenção do bom nível deste curso. (UERN,
2004, p.4).

Nesta matriz, começa a ser adotado um exercício de apresentação de projeto inicial,
onde os alunos têm a oportunidade de receber opiniões de professores convidados, esquema este
ainda praticado na versão em vigor. Esse é um momento de troca que pode enriquecer cada vez
mais o trabalho de monografia (UERN, 2004).
A professora Francisca de Fátima Araújo Oliveira também coordenou a versão seguinte
que aconteceu no período de 05/05/2003 a 20/12/2005. Nesta nova matriz curricular, a 3ª, nota-se a
execução de novos campos temáticos, quais sejam: Educação Especial, Educação de Jovens e
Adultos e Ensino e Currículo Escolar. Cabe ressaltar que foi a partir dessa matriz que as
monografias passaram a ser defendidas por obrigatoriedade diante de comissões julgadoras para que
fossem avaliadas e os alunos pudessem, dessa forma, cumprir as exigências necessárias para a
obtenção de título de especialista em educação (UERN, 2006).
A VII versão, 4ª matriz curricular, que se desenvolveu entre dezembro de 2004 e junho
de 2007, foi coordenada pela professora Mayra Rodrigues Fernandes Ribeiro. Segundo o Relatório
Final, o campo de Ensino e Currículo Escolar foi retirado desta matriz em virtude do reduzido
número de orientadores (UERN, 2007). No entanto, esses campos temáticos retornam na VIII
coordenada pelo professor Alexsandro Donato Carvalho e realizada no período de junho de 2006 a
julho de 2008. Esse mesmo professor coordenou a versão seguinte que aconteceu de novembro de
2007 a agosto de 2010.
Coordenado pela professora Francisca de Fátima Araújo Oliveira, de junho de 2009 a
janeiro de 2011 realizou-se a X versão. Dessa vez, foi inserida uma etapa a mais no processo
avaliativo: a entrevista. Assim, os candidatos passavam pela prova escrita (eliminatória), pela
entrevista (classificatória) e pela análise do curriculum vitae (também classificatória). Nesta versão,
em sua 5ª matriz curricular os campos temáticos foram: Ensino e Currículo Escolar, Formação de
Professores, Gestão dos Sistemas de Ensino e Políticas para a Diversidade e Inclusão (UERN,
2011).
A professora Francisca de Fátima Araújo Oliveira também coordena a XI versão,
provavelmente, a última desse ciclo, uma vez que já está constituída a comissão que discutirá,
avaliará e proporá os novos rumos da pós-graduação lato sensu da FE/UERN. Com início no dia
06/12/2010 a última versão ainda não foi concluída em função de duas greves que aconteceram
nesse período. Como conseqüência, o Relatório Final referente a essa versão ainda não foi
elaborado.
Como se pôde observar, desde o primeiro Curso de Especialização em Pesquisa
Educacional até a XI versão do Curso de Especialização em Educação, algumas mudanças foram
implementadas produzindo cinco matrizes curriculares. De acordo com a atual Coordenadora, todas
as modificações foram “resultado de um processo de avaliação realizado por comissões designadas
para isso que ponderaram sobre as necessidades relativas a cada momento histórico e sobre o que
podia ou não mudar, pois o Curso tem uma formatação geral”.
O foco desta pesquisa, no entanto, recai sobre as produções discentes da 5ª matriz
curricular. Na X versão inscreveram-se 44 alunos, mas apenas 27 concluíram. As monografias
produzidas estão assim distribuídas em seus respectivos campos temáticos: doze em Formação de
Professores; sete em Ensino e Currículo Escolar; quatro em Gestão do Sistema de Ensino e quatro
em Políticas para a diversidade e inclusão. Na XI versão foram 23 inscritos e desse número 18
apresentaram seus trabalhos: quatro em formação; cinco Ensino e Currículo cinco em Gestão; dois
em Políticas para a diversidade e inclusão e dois em alfabetização. As sete primeiras defesas antes
da greve aconteceram entre os meses de fevereiro e maio de 2012. Depois da greve, aconteceram
onze defesas. A demora na entrega dos exemplares finais das monografias à Secretaria do Curso
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impossibilitou a consulta a esse material em tempo hábil para a conclusão desta pesquisa. Portanto,
o que se tem a seguir é o mapeamento realizado a partir dos fichamentos das monografias da X
versão. A síntese dos trabalhos foi organizada de acordo com os campos temáticos.
Formação de professores – os estudos reunidos nesse campo tratam de questões
diretamente relacionadas à formação de professores em Cursos como Letras, Geografia e Pedagogia
e dos saberes e práticas necessários a essa formação, discutindo temas como didática, estágio
supervisionado, planejamento escolar, relação teoria/prática. Além disso, é presente a discussão
sobre a formação dos sujeitos em instituições escolares de educação básica. Podem ser encontrados,
ainda, trabalhos que abordam o tema da inclusão. Diante das deficiências detectadas e já bem
conhecidas dos cursos de formação de professores, as conclusões a que chegam as monografias
mencionam a importância do estágio supervisionado para a aquisição da prática profissional e do
planejamento no processo ensino-aprendizagem, bem como a necessidade de uma aproximação
entre os saberes disciplinares e a prática docente e de uma (re) avaliação desses Cursos. Os autores
mais utilizados são Selma Garrido Pimenta, Maurice Tardif, José Carlos Libâneo e Paulo Freire
dentre outros.
Ensino e currículo – as pesquisas desenvolvidas, nesse campo, conjugam esforços para
o entendimento das questões educacionais relativas ao âmbito da educação escolar, tais como: a
utilização de recursos didáticos no ensino (visitas ao Museu do Petróleo, roleplaying game, livro
didático), bem como à atuação do pedagogo em espaços não-escolares a partir da análise do novo
currículo do Curso de Pedagogia da UERN. Nesses trabalhos, ficou evidente a importância do uso
diversificado de recursos didáticos no processo ensino-aprendizagem para despertar o interesse dos
alunos pelas disciplinas escolares. Quanto à discussão sobre os espaços não-escolares é notória a
necessidade de aprofundamento sobre esse tema, pois falta, por parte de alunos e professores do
Curso de Pedagogia, definição conceitual sobre o papel do pedagogo nesses espaços. Os autores
mais citados: José Augusto Pacheco, Sônia M. Leite, Circe Bittencourt, Maria da Glória M. Gohn,
Jaume Trilla & Elie Ghanem.
Gestão do Sistema de Ensino – foram quatro as pesquisas desenvolvidas nesse campo,
dos quais três abordam políticas públicas voltadas às relações escola / família e um quarto trabalho
trata de aspectos do funcionamento do Conselho Municipal de Educação de Mossoró. Os conceitos
presentes nos estudos são o de democracia, representação democrática, qualidade da educação,
violência, família e políticas públicas. As contribuições do campo indicam a necessidade do
estreitamento das relações entre escolas e famílias pelas vias de políticas públicas, a exemplo das
políticas de prevenção e combate à violência nas escolas, assim como os programas de saúde da
família e de aceleração da aprendizagem. Os autores mais recorrentes são Norberto Bobbio, Moacir
Gadotti, Dermeval Saviani, Bernard Charlot, Boaventura de Sousa Santos, Sérgio Haddad, Pablo
Gentilli, entre outros.
Políticas para a diversidade e inclusão – nesse campo também foram desenvolvidos
quatro trabalhos, nos quais se sobressai a abordagem psicossocial de temas relacionados à
educação. Assim, verifica-se a presença de trabalhos sobre síndrome de Down, esquizofrenia e
bullying em ambientes educacionais. Um quarto texto aborda a memória do idoso como registro de
processos formativos de longo prazo. As contribuições desse campo incidem sobre recomendações
para uma maior conscientização no ambiente escolar e na sociedade civil a respeito de disfunções
tais como esquizofrenia, síndrome de Down e bullying. Menciona-se, também, que a família em
parceria com a escola é primordial para a aquisição da linguagem oral, principalmente nos
primeiros anos de vida. Os autores mais freqüentes são Ecléa Bosi, Maurice Halbachs, Lev
S.Vigotsky, Paulo Freire, Bernard Charllot, dentre outros.
Em todos os quatro campos, do ponto de vista metodológico notabiliza-se a pesquisa de
abordagem qualitativa, com uso de instrumentos tais como entrevista e questionário. É identificável,
também, o recurso à pesquisa autobiográfica.
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Embora se verifique uma concentração acentuada em objetos canônicos, caracterizando
assim o que pode ser chamado de repetição temática, a exemplo de estudos sobre formação e
necessidades formativas do professor, observa-se a emergência de objetos e abordagens, tais como
da história dos colégios e das narrativas autobiográficas como recurso metodológico, se não novos,
pelo menos um tanto fora das recorrências citadas. Aparecem, também, temas que só recentemente
ganham relevância, em parte devido à frequência com que são noticiados pela mídia, a exemplo da
violência escolar em geral e do bullying em particular.
Além do mapeamento das monografias, foram utilizados questionários com questões
abertas para a coleta de informações com os alunos da XI versão. Dos 23 questionários enviados,
retornaram apenas sete. Indagados sobre as contribuições do Curso, os alunos foram unânimes ao
afirmar que o Curso ampliou, pelas leituras e pesquisas realizadas, as qualificações profissionais o
que teve como conseqüência o aprofundamento dos conhecimentos na área da Educação e uma
melhoria em suas práticas pedagógicas. Além disso, mencionaram o fato de terem despertado a
capacidade de observar no cotidiano escolar fatos que antes passavam despercebidos. O que os leva
a afirmar, também, que tiveram as suas expectativas satisfeitas em relação ao Curso e às disciplinas
cursadas de uma maneira geral.
No entanto, algumas dificuldades foram identificadas, dentre elas: a ausência de
professor para orientar o tema de interesse; o cronograma e horário das disciplinas; o acervo
bibliográfico desatualizado da biblioteca da UERN; a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética da
UERN; algumas disciplinas descontextualizadas e os encontros de orientação focados apenas no
produto final (monografia e defesa) e não no processo de aprendizagem. Um grave problema
mencionado tanto pelos alunos quanto pela Coordenadora foi como as duas greves que aconteceram
durante o período de realização do Curso interferiram no ritmo do desenvolvimento das pesquisas e,
quando do retorno, a correria para a entrega do texto escrito e a defesa em tempo hábil.
Sobre as sugestões dadas pelos alunos para a melhoria do Curso foram citadas a
necessidade da disponibilidade de tempo por parte dos professores para orientação, bem como um
maior comprometimento por parte dos mesmos. É mencionada a possibilidade de que os alunos
fossem ouvidos durante o processo de escolha das orientações. Sobre as disciplinas, que deveriam
seguir o modelo da graduação, ou seja, cada dia da semana para uma disciplina diferente. Sugere-se,
ainda, o aumento da quantidade das disciplinas específicas dos campos temáticos com o seu
correspondente aumento na carga horária.
CONCLUSÃO
Uma das primeiras conclusões a que se pode chegar com relação ao Curso de
Especialização em Educação da FE/UERN diz respeito ao cumprimento de sua função de inserção
social. Desde que foi criado em 1996, as diferentes versões têm formado professores não apenas da
Educação Básica, bem como professores da própria Faculdade de Educação da UERN: alguns
destes tendo já concluído o Doutorado. Também é digno de registro o fato do Curso de
Especialização em educação funcionar, atualmente, conforme se pode verificar a partir das
trajetórias dos ex-alunos, como instância de recrutamento para o Mestrado em Educação da UERN.
Outro fato que ressalta a importância do referido Curso pode ser mencionado quando,
por ocasião da implantação do Curso de Mestrado em Educação na mesma Instituição no ano de
2010, foi questionada a continuidade da pós-graduação lato sensu. Todos os professores da
FE/UERN foram unânimes em concordar pela manutenção do Curso, pois reconhecem que ainda há
uma demanda formativa reprimida. No entanto, observam também, a necessidade de uma avaliação
do Curso objetivando um redirecionamento do formato atual. A perspectiva é a de que alguns
problemas identificados nesta pesquisa, dentre eles a repetição temática das monografias, sejam
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levados em consideração quando das discussões que serão realizadas oportunamente sobre o novo
perfil e características das próximas edições do referido Curso.
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A DIALETICIDADE DA VIOLÊNCIA SIMBÓLICA DA ESCOLA E O ABANDONO
INTELECTUAL
GABRIEL ROMUALDO SANTOS¹, MARIA AUDENORA DAS NEVES SILVA MARTINS2;

RESUMO: A violência contra a criança e contra o adolescente representa, atualmente, um grave
problema na sociedade. No entanto, só passou a ter representatividade no Brasil a partir da década
de 1980, quando foi instituído o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. Este artigo tem com
objetivo evidenciar a dialeticidade da violência simbólica no contexto educacional com o abandono
intelectual. Parte-se do pressuposto de que a escola perdeu a sua função social na medida em que,
permitindo o acesso de crianças e de jovens no contexto escolar, utiliza-se da violência simbólica
para excluí-los do processo educativo. É o abandono intelectual exercido pela escola, pois o Código
Penal brasileiro destaca as consequências legais desse abandono para a família, no seu artigo 224. O
estudo é do tipo exploratório, descritivo e explicativo. A fundamentação é bibliográfica e o quadro
de referência é a fenomenologia. Os estudos apontam a escola como um elemento importante na
formação social da criança e do jovem, mas se apresenta hoje mais como espaço de desalento e
desesperança do que como espaço público. O espaço escolar público é deficiente e não alarga o
horizonte cultural dos educandos. Pode-se apontar a violência simbólica com um fator de
marginalização no contexto escolar. Que crianças e jovens longe da escola são cidadãos vulneráveis
e propensos a praticarem pequenos e grandes delitos na sociedade, ferindo assim a Constituição
Brasileira, o Estatuto da Criança e do Adolescente e as premissas dos Direitos Humanos.
Palavras-chave: Direitos Humanos; Educação; Violência; Exclusão; Criminalidade.
INTRODUÇÃO
Este artigo consiste em investigar a violência simbólica no contexto educacional e sua
relação com o abandono intelectual que estimula crianças e jovens, sem uma perspectiva de
cidadania, a abortar a sua participação na sociedade através do acesso à educação. Para Sacavino e
Candau (2008, p. 55):
Na verdade, só somos verdadeiramente humanos se passarmos por um processo educativo.
Ninguém nasce pronto e acabado como ser humano. Ao contrário, tornamo-nos humanos
por um processo que chamamos de educação e ao qual temos o direito humano básico de
vivenciá-lo.

Parte-se do pressuposto de que a educação é um direito humano na medida em que o
Estado além de permitir o acesso e a permanência das crianças e dos jovens à escola ofereça um
ensino que seja um instrumento privilegiado para a legitimação da dignidade humana.
Nesse sentido, firma-se neste artigo a posição de que a educação é um processo
inclusivo, do ponto de vista sociocultural e psicossocial e não tem sentido no atual contexto
continuar excluindo as crianças e os jovens das salas de aula através da violência simbólica.
Segundo Silva e Tavares (2010, p. 7):
_______________
1. Discente do Curso de Direito da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. Voluntário do Programa de Iniciação
Científica - Gabriel_romualdo99@hotmail.com
2. Orientadora, Professora Doutora do Curso de Direito da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN –
audenoraneves@oi.com.br.
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Um complexo de Declarações, Acordos, tratados, Convenções, Protocolos Facultativos,
bem como de imperativos constitucionais e infraconstitucionais de nosso país demarcam a
compreensão sobre a dignidade do gênero humano ao longo do tempo, numa espécie de
viagem civilizatória em busca de um mundo mais justo e igualitário. Apesar disso, é
forçoso reconhecer que o mundo segue sendo violador dos Direitos Humanos, em muitos
casos sendo o Estado, que é chamado a promover a proteção desses direitos, um dos
principais perpetradores dessas violações.

Neste estudo aponta-se como o Estado, ao longo da história, através da educação vem
violando os direitos fundamentais de crianças e jovens de permanecerem na escola buscando uma
educação de qualidade. Seus mecanismos de exclusão através de um discurso neoliberal pautam-se
no princípio da inteligibilidade capitalista fortalecendo a dialeticidade entre o sistema escolar e a
estrutura das relações entre as classes sociais (BOURDIEU; PASSERON, 2011).
Mas para contextualizar o problema, é de fundamental importância que se entenda o
fenômeno da violência; e que se compreenda o papel da família, da escola, da criminalização da
pobreza, da demonização das drogas, da espetacularização da violência, principalmente no espaço
escolar, além da funcionalidade das políticas públicas direcionadas para a temática.
Justifica-se a importância desse estudo por se entender que a escola se apresenta, hoje,
como uma das mais importantes instituições sociais por fazer, assim como outras, a mediação entre
o indivíduo e a sociedade. Historicamente, a escola vem perdendo a sua função social, abrindo
espaço para problemas graves como a não aprendizagem e a violência (BOOK et al, 2002).
É importante na pesquisa elevar a compreensão de que a exclusão significa a cidadania
dilacerada, abortando a possibilidade da participação social. Incapazes na escola, mas capazes de
cometer pequenos delitos na sociedade. Assim, a escola pode estar contribuindo com o aumento da
violência nesse espaço e na sociedade. Sem uma referência educacional, esse aluno pode
transgredir as normas sociais tendo em vista o seu estado de vulnerabilidade.
No momento, estudos dessa natureza são relevantes, pois podem contribuir para a
construção de um olhar jurídico e educacional sobre o problema enfocado. A questão da violência
não pode ser abordada apenas pelo olhar da Psicologia, da Sociologia, da Filosofia, da Educação, da
Antropologia, da Economia e de outras ciências afins, mas também pelo olhar fenomenológico do
Direito e da Educação.
MATERIAL E MÉTODOS
Faz-se necessário uma abordagem qualitativa devido ao objeto da pesquisa, pois o
conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados. Com base nos objetivos, a pesquisa foi
exploratória, descritiva e explicativa.
Este projeto de pesquisa partiu da hipótese que a violência simbólica (variável 1)
contribui com o abandono Intelectual (variável 2); que a péssima qualidade da educação pública
(variável 1) está contribuindo para a exclusão da criança e do jovem do contexto educacional
(variável 2); que a péssima qualidade da educação pública (variável 1) pode aumentar o índice de
criminalidade dos jovens na sociedade (variável 2). Esse dado foi novo na pesquisa, pois aponta a
consequência do abandono intelectual e mostra a violência do Estado com relação ao jovem que,
pela Constituição Federal, deveria ter seus direitos fundamentais garantidos, mesmo sendo um
infrator, pois ele não deixou de ser um ser social, não deixou de ser um cidadão.
Além do método dialético buscou-se na fenomenologia uma explicação para os
fenômenos pesquisados. A violência é um fenômeno histórico que deve ser analisado de forma
rigorosa e descritiva. O reconhecimento da violência no espaço escolar como uma das novas
questões sociais globais configura-se por manifestações de violência à escola, na escola e da escola
(objeto da pesquisa) vem mostrando que estamos frente a uma conflitualidade que coloca em risco a
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função social da escola.
Fez-se opção pela amostragem randômica - uma escola de cada Zona administrativa do
município de Natal/RN. A partir desse recorte elaboramos um questionário em que os sujeitos
(educadores) envolvidos não seriam identificados e aplicamos 100 questionários (25 na Zona Norte;
25 na Zona Sul, 25 na Leste e 25 na Oeste).
A escolha e a análise de dados foram feitas com base numa amostra de elementos que
deverá permitir a extrapolação das interpretações à totalidade do universo. A técnica de triangulação
na coleta de dados foi utilizada na pesquisa visando abranger a amplitude na descrição, na
explicação e na compreensão do fenômeno estudado. Parte-se do princípio de que é impossível se
conceber a existência isolada de um fenômeno sem vinculações estreitas com uma macrorrealidade
social.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Acredita-se que o papel da educação sempre foi e sempre será um antídoto a todo tipo de
violência. Nesse momento, é importante o papel de um Estado capaz de garantir um espaço para a
defesa de direitos fundamentais importantes para as crianças e para os jovens. É a educação um
direito a se ter novos direitos.
Com a Constituição (BRASIL, 1988) a educação torna-se o primeiro dos direitos sociais.
O artigo 3º destaca como objetivos fundamentais do Estado Democrático de Direito a busca de uma
sociedade livre, justa e igualitária, a redução das desigualdades sociais, das disparidades regionais e
das discriminações que ofendem à digniddade da pessoa humana.
Mas é com esse discurso “progressista” que a educação vai elevando a violência
simbólica e mostrando a face dos sujeitos da privação: negros, pardos, brancos pobres, migrantes do
campo e de regiões mais pobres do país, moradores de bairros periféricos, dentre outros Existe uma
discrepância entre o Brasil real e o Brasil oficial. Alimenta-se a falaciosa crença de que a norma
pode criar valores e, ao mesmo tempo, tenta-se incutí-la nas pessoas (DIMENSTEIN, 2009).
Diante dos diversos princípios consagrados na Convenção Internacional sobre os
Direitos da Criança e do Adolescente encontram-se reiterados o direito à vida, à liberdade e as
obrigações dos pais, da sociedade e do Estado (MORAIS, 2011). Mas o Estado brasileiro continua
com sua política de inclusão oficial através de práticas pedagógicas absurdas.
Outro fato que precisa ser destacado é o papel do educador nesse contexto de diversas
violências na escola, à escola e da escola. Eles também são vítimas do sistema educacional. No
atual contexto, cabe aos educadores do domínio dos conteúdos culturais, pois sem eles nem o
professor e muito menos os alunos podem fazer valer os seus interesses, porque ambos ficam
desarmados contra os dominadores, que se servem exatamente desses conteúdos culturais para
legitimar e consolidar a sua dominação.
Saviani (1985, p. 59) profetiza: “[...] o dominado não se liberta se ele não vier a
dominar aquilo que os dominantes dominam. Então, dominar o que os dominantes dominam é
condição de libertação”. Nesse sentido, há necessidade de uma Política de Educação em Direitos
Humanos. Viola (In: SILVA; TAVARES, 2010, p.15) destaca:
O tema da educação em direitos humanos é recente na história brasileira. Surge durante o
processo de redemocratização, que marca os anos 1980, com a ousada proposta de construir
uma cultura de participação cidadã, por meio da qual a sociedade brasileira se reconheça
como sujeito de direitos.
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A conjuntura histórica brasileira é marcada pela busca da reorganização da sociedade
civil e dos movimentos sociais. Um Estado e uma sociedade somente serão considerados
democráticos quando se constituírem sob a égide dos direitos humanos, num movimento que não
recusa os conflitos exstentes entre classes, entre grupos e indivíduos. A situação de violência da
criança e do adolescente sem escola vem crescendo. Melo (2011, p. 9) denuncia:
Elas foram saindo da pauta de debates públicos nacionais, e sobretudo deixaram de figurar
com um tema de estudos no meio jurídico: há 18 anos predomina grande silêncio na
literatura especializada acerca do modo de garantia de seus direitos, mas também nas
Cortes de Justiça brasileiras, embora a Justiça ainda seja responsável formal, ao lado dos
Conselhos Tutelares, pela determinação de institucionalização de crianças e adolescentes.

O silêncio da sociedade com relação aos excluídos é histórico. Esta referência à
historicidade dos direitos da criança implica ver a história como aquilo em referência a que se
adquire hoje a possiblidade do direito. Têm-se um direito é porque temos uma história, retomando,
assim, a questão da responsabilidade histórica que sobre nós recai em cada decisão sobre nossa
herança diante do presente e à vista do provir.
Busca-se nesta pesquisa uma explicação para a dialeticidade da violência simbólica com
o abandono intelectual do ponto de vista da escola, da educação e foi possível constatar que ela
sempre existiu desde o Brasil Colônia até hoje. Que a maioria dos professores pesquisados não
consegue diferenciar os conceitos de violência, agressividade, hiperatividade, indisciplina e crianças
e jovens sem limites e têm dificuldades de caracterizar cada comportamento e as formas de lida
quando se manifestam na sala de aula, no contexto escolar. Fica evidente que não sabem lidar com
o diferente, priorizando os alunos com melhor desempenho e disciplina em classe. A exclusão
significa a cidadania dilacerada abortando a possibilidade da participação social. A vulnerabilidade
da criança e do adolescente no Brasil é um dos emblemas mais marcantes da razão de ser de todo
um aparato de Instituições e do próprio Direito. Para Melo (2011, p. 9):
As várias formas de violência a que crianças e adolescentes sem situação de rua foram
submetidas serviram de mote para todo um movimento em prol de um paradigma de direito
da infância e da juventude. O reconhecimento de crianças e adolescentes com sujeitos de
direitos, independentemente de sua condição individual, familiar ou social, trazia à luz a
necessidade de garantia de liberdades cívicas e a universalização de direitos, com
observância das especificidades à luz da diferença geracional. Acreditava-se, com isso,
superar as condições de marginalização das crianças e adolescentes em situação de rua.

Assim como Melo (2011), acreditava-se que todos os discursos em prol das crianças
excluídas da escola mudaria a realidade na sociedade brasileira, mas a realidade fez ressurgir um
novo paradigma: a sutileza da violência simbólica. Assim como as novas tecnologias de
informações elas vão se moldando às exigências do mercado.
O cenário do país melhora nos dados oficiais, mas nem todos os brasileiros se
beneficiam com uma melhor renda devido à falta de educação. Os índices de abandono intelectual,
por parte da escola pública, aumentam vertiginosamente como a criminalidade no país. Educação
em Direitos Humanos e mais recursos com a garantia de sua correta aplicação na educação são
bandeiras de luta de toda a população visando contribuir para que a inclusão social e também para
que a distribuição de renda sejam, de fato, observadas como objetivos fundamentais no Estado
Democrático de Direito (SILVA, 2010).
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CONCLUSÃO
A educação sozinha não muda a sociedade, mas homens educados são agentes de
transformações (SILVA, 2012). Pesquisas mostram que as escolas públicas localizadas nos bairros
do município de Natal/RN com alto índice de criminalidade têm seu Índice de Desenvolvimento
Educacional – IDEB baixo. Dados oficiais colaboram com a hipótese que a péssima qualidade da
educação pública pode ser um dos fatores do aumento da criminalidade dos jovens na sociedade.
A partir da pesquisa “Direitos Humanos, Educação e Violência Simbólica”, pretende-se
fazer um estudo jurieducacional da criminalidade dos jovens no município de Natal/RN, pois se
acredita que a péssima educação no município de Natal pode ser um fator de marginalização na
medida em que exclui crianças e jovens do processo educativo, deixando-os vulneráveis na
sociedade. Esse recorte da pesquisa dando continuidade à busca de novos conhecimentos talvez
desvele outros mecanismos de exclusão dentro da escola e fora do contexto escolar.
Parte-se do princípio que os mecanismos de exclusão utilizados pela escola pública
através de uma falácia neoliberal são conduzidos pelo princípio da inteligibilidade capitalista
fortalecendo-se a dialeticidade entre o sistema escolar e a estrutura das relações entre as classes
sociais. Com base na ciência e nos conhecimentos sistematizados ao longo da pesquisa, conclui-se
que a escola, sendo considerada, neste estudo, como um fator de marginalização através da
violência simbólica, via práticas pedagógicas, pode ser um espaço dialógico de transformação social
e educacional na busca da cidadania de crianças e de jovens e adultos. A proposta da pesquisa foi a
de se utilizar da riqueza de pluralidade metodológica disponível como ferramenta teórica de
abordagem das questões que concernem aos objetos de investigação na área jurídica.
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A EFETIVIDADE DO PETI SOB A ÓTICA DOS USUÁRIOS: UM ESTUDO EM
MOSSORO-RN
Cínthia Simão de Souza1; Maria Ivonete Soares Coelho2

RESUMO: O presente texto constitui-se parte da experiência e das reflexões decorrentes da minha
inserção como bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/UERN)
na pesquisa intitulada Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI): uma avaliação da
efetividade no município de Mossoró-RN. O objetivo geral desta foi avaliar a efetividade do PETI
operacionalizado em Mossoró, tendo por referências, as efetivações na vida de seus usuários. Os
objetivos específicos foram: mapear o processo histórico e de operacionalização do PETI em
Mossoró; identificar a avaliação dos gestores e operacionalizadores municipais do programa acerca
de sua efetividade; identificar as possíveis efetivações na vida dos usuários do PETI em Mossoró e
aplicar a proposta de avaliação de efetividade pela expansão de capacidades. A metodologia por
nós utilizada constituiu-se de pesquisas bibliográfica, documental e de campo, utilizando nesta
última, as técnicas de entrevistas semiestruturadas e grupos focais para a coleta de dados. A análise
das informações obtidas nos permitiu inferir que os núcleos do PETI de Mossoró estão conseguindo
efetivar transformações na vida dos usuários, estando estas caracterizadas por conquistas expressas
na evolução no processo de aprendizado das crianças e adolescentes, no acesso ao conhecimento, no
desenvolvimento de expressões artísticas diversificadas, nas possibilidades de ter mobilidade sócioespacial e atividades de lazer, bem como ultrapassagem de limites pessoais.
PALAVRAS-CHAVE: Avaliação de Efetividade; Políticas Sociais; Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil.
INTRODUÇÃO
Configurando-se como prática recorrente no Brasil, o trabalho precoce realizado por
crianças e adolescentes ganhou espaço na agenda de debates da sociedade nos anos de 1990, devido
a mobilização de diversos movimentos sociais e organizações, governamentais e não
governamentais, que atuavam na defesa dos direitos infanto-juvenis. O alto índice de crianças e
adolescentes desenvolvendo atividades inapropriadas para suas idades e, em geral, perigosas,
insalubres e degradantes, despertou o interesse de sujeitos que, representando a vanguarda de um
determinado momento histórico, compreendiam o trabalho precoce como um elemento
demasiadamente prejudicial às diversas dimensões do desenvolvimento de crianças e adolescentes,
assim como viam estes últimos como indivíduos iguais perante aos demais e que por sua condição
de formação física, mental, moral, espiritual e social, necessitavam de proteção e tratamento
diferenciado.
A resposta às reivindicações travadas no sentido de coibir o trabalho precoce no Brasil e
de fazer com que o Estado passasse a fomentar políticas públicas direcionadas a esta problemática
foi dada a população, primeiramente, através da Constituição Federal de 1988 e, posteriormente,
com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), elemento essencial para a
construção de um país que reconhece os direitos das crianças e adolescentes. Culminando esse
processo de reconhecimento das crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, em 1995, o então
presidente, Fernando Henrique Cardoso, cria o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
1
Discente do 7º período do curso de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Bolsista do
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/UERN). E-mail: cinthiasimaosouza@hotmail.com
2
Professora do Departamento de Serviço Social da Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte,
Campus Central Mossoró/RN. ivonetesoares@uern.br
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(PETI), inicialmente implantado no estado do Mato Grosso do Sul (MS), devido a demasiada
utilização do trabalho infanto-juvenil, onde denúncias apontavam cerca de 2.500 crianças e
adolescentes em situação de trabalho. Posteriormente o Fórum Nacional de Prevenção e
Erradicação do Trabalho, mapeou as áreas com incidência de trabalho precoce, fato que propiciou a
priorização dos estados que deveriam receber, com urgência, a intervenção do programa. Maior
número de crianças e adolescentes envolvidas em atividades de risco, piores indicadores de pobreza
e miséria e maior mobilização da sociedade civil foram os critérios utilizados para a escolha dos
primeiros locais de implantação do programa citado.
Rapidamente, o PETI expandiu-se por todo o país, confirmando a triste condição de
crianças, adolescentes e famílias pobres e miseráveis, relegados às vulnerabilidades e riscos sociais.
Como exemplo da relevância e expansão que o PETI teve no Brasil e, em particular, no Rio Grande
do Norte, registramos que em Mossoró, o programa foi instituído desde 1999, tendo desde então, a
nível local, uma grande relevância social, atualmente, destaque da rede socioassistencial do
município, o qual tem uma população de 259.815 mil habitantes (IBGE, 2010) e comporta quatro
núcleos do PETI, destes, três na zona urbana e um na zona rural.
Frente ao exposto, ressalta-se que nossa pesquisa teve como objeto de estudo o
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, e como campo empírico o município de Mossoró,
bem como que buscou-se realizar uma avaliação de efetividade que, segundo Arretche (2007, p.
32), constitui-se no
[...] exame da relação entre a implementação de um determinado programa e seus
impactos e/ou resultados, isto é, seu sucesso ou fracasso em termos de uma efetiva
mudança nas condições prévias de vida das populações atingidas pelo programa
sob avaliação.

Nesta perspectiva, a pesquisa citada buscou realizar uma avaliação de efetividade
considerando objetivos do PETI, quais sejam os seguintes:
•
possibilitar o acesso, a permanência e o bom desenvolvimento das crianças e
adolescentes na escola;
•
oferecer atividades que complementem as da escola;
•
conceder uma complementação mensal de renda;
•
proporcionar apoio e orientação às famílias beneficiadas;
•
promover programas e projetos de qualificação profissional de geração de
trabalho e renda em consonância com a família.

É importante destacar que estes objetivos ganham sentidos para avaliação de efetividade
especialmente a partir da escuta dos usuários sobre o tema nos grupos focais, onde foi possibilitada
a fala para identificação dos impactos do PETI em suas vidas, ou seja, identificação de efetivações
significativas em suas vidas (Sen, 2000) a partir aplicação da proposta de avaliação de efetividade
pela expansão de capacidades (COELHO, 2011), como condição para definição da efetividade do
PETI em Mossoró.
Ressalta-se que, do ponto vista conceitual, a pesquisa ancorou-se em estudos de autores
clássicos da temática avaliação de politicas públicas e do Serviço Social, com destaque também
para a definição de avaliação de efetividade e do o conceito de Amartya Sen de efetivações, o qual
constitui-se norteador da pesquisa e que designa conquistas que são valorizadas pelos indivíduos e
sociedade, que vão desde as mais elementares, como alimentar-se, até as mais complexas, como
desenvolver autoestima ou não envergonhar-se ao se apresentar em público (SEN, 1993, p.315). Em
termos mais específicos, utilizamos a proposta de avaliação de efetividade pela expansão de
capacidades, proposta em tese de doutorado pela professora coordenadora da pesquisa, observando
seus referenciais teóricos metodológicos e indicadores de avaliação, além dos procedimentos
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operativos de avaliação e técnicas de pesquisa social como entrevista e especialmente os grupos
focais.
MATERIAL E MÉTODOS
Para consecução dos objetivos propostos foram realizadas revisão de literatura, pesquisa
documental e pesquisa de campo, com realização de entrevistas semiestruturadas com gestores do
PETI em Mossoró (gestora municipal e coordenadores de núcleos do PETI) bem como a aplicação
da técnica de grupo de foco com usuários de três núcleos do PETI.
A revisão bibliográfica constou do estudo de textos que nos orientaram teoricamente no
que concerne ao nosso objeto de pesquisa, passando por temáticas como criança e adolescente,
trabalho infantil, políticas sociais públicas e avaliação de políticas públicas, destacamos que para o
presente estudo constitui-se fundamental a leitura da tese de COELHO (2011) intitulada
Desenvolvimento e assistência social: uma avaliação da efetividade da política de assistência social
nos municípios de Assú e Mossoró-RN, (2004-2008), que estrutura a proposta metodológica da
pesquisa, com destaque para as reflexões acerca da relação desenvolvimento e assistência social e
avaliação da efetividade pela expansão de capacidades. Nesse sentido ressaltamos também a leitura
e a contribuição do autor Amarthya Sem(1993,2002), que nos aproximou da discussão do
desenvolvimento como liberdade e particularmente do conceito de efetivações.
Ressaltamos que Amarthya Sen compreende as efetivações como conquistas que são
valorizadas pelos indivíduos e sociedade, que vão desde as mais elementares como alimentar-se até
as mais complexas como desenvolver autoestima ou não envergonhar-se ao se apresentar em
público (SEN, 1993, p.315).
Quanto a pesquisa documental, merece destaque o mapeamento das monografias
produzidas de 1990 até 2011, bem como os relatórios técnico científicos derivados das experiências
de estágio existente nos bancos de dados da Faculdade de Serviço Social (FASSO), que tratam das
temáticas criança e adolescente e do PETI. Realizou-se também pesquisa documental junto a
gerência de desenvolvimento social e coordenação do PETI em nível municipal, bem como consulta
a sites do governo feral, particularmente do ministério de desenvolvimento social que sintetizavam
informações acerca do PETI.
A pesquisa de campo deu-se através da realização de entrevistas semiestruturadas com
coordenadores do PETI e da aplicação da técnica do grupo focal. Ressaltando que o grupo de foco
ou focal constitui-se em uma
Técnica qualitativa de coleta de dados altamente eficiente, [que fornece] alguns
controles de qualidade sobre a coleta de dados, visto que os participantes tendem a
controlar e compensar um ao outro, eliminando, assim, opiniões falsas ou radicais
[...] e é razoavelmente fácil avaliar até que ponto existe uma opinião
compartilhada, relativamente consistente [...] entre os participantes (FLICK, 2007,
p. 125)

A aplicação da técnica de grupos focais foi pensada de forma que propiciasse a coleta
de dados significativos, levando em consideração as informações que almejamos coletar, bem como
outras que pudessem surgir no decorrer do processo e que de igual forma nos seriam úteis. Os
grupos focais foram realizados com os responsáveis por crianças e adolescentes inseridos nos
núcleos do PETI dos bairros Barrocas, Alto de São Manoel e Alto da Conceição no município de
Mossoró, observando as seguintes questões:
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Questão norteadora 1:
A inserção no PETI
. Como conheceu o
Programa.
. Como acessou/se
inseriu.
. Por que se interessou
pelo Programa.
. Como era a vida antes
do PETI

Questão norteadora 2:
A vivência no PETI
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Questão norteadora 3:
A avaliação do PETI

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

Utilizou-se como referências/parâmetros para avaliação da efetividade pela expansão das
capacidades os seguintes indicadores: renda e acesso a bens e serviços; inserção comunitária;
mobilidade sócio-espacial e acesso as demais políticas públicas.
Estes indicadores formatados por COELHO (2011) constituem-se nos parâmetros da
avaliação de efetividade pela expansão de capacidades, sendo as falas expressas nos grupos focais
analisadas a partir da identificação destes, o que possibilitou identificar as efetivações e definir a
efetividade do programa.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os objetivos de um programa social implicam em impactos e efeitos na vida da população a
que se destina. Os impactos se caracterizam como alterações ou mudanças efetivas na realidade
sobre a qual o programa intervém e por eles são provocadas, já os efeitos dizem respeito a outros
impactos do programa, esperados ou não que afetam o meio social e institucional no qual se
realizou (DRAIBE, 2001, p.21).
Com a pesquisa Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI): uma
avaliação da efetividade no município de Mossoró- RN verificamos, através da aplicação da técnica
de grupos focais, que as atividades desenvolvidas nos núcleos do PETI da cidade de Mossoró
produzem mudanças e alterações, estas reveladas nas falas das responsáveis pelas crianças e
adolescentes inseridos nos núcleos. Nesta perspectiva, um dos pontos mais destacados pelas
participantes dos grupos focais foi a aprendizagem, estas enfatizaram o fato de perceberem as
crianças ou adolescentes absorvendo múltiplos conhecimentos, sejam estes relacionados a educação
formal, artes ou temas gerais, como constatamos na fala que segue, a qual nos permite visualizar a
valorização que as usuárias atribuem ao processo de aprendizagem.
“[...] as meninas aprendem muita coisa aqui no PETI. Além do estudo porque ela
tem uma aula de reforço [...]”

Na fala seguinte ressaltando o apoio a educação formal e a formação cidadã, uma das
participantes evidencia que o PETI contribui:
[...] principalmente na educação, no desenvolvimento, no querer aprender né?”

Percebemos, a partir dessas falas, impactos em determinado aspecto da vida das crianças e
adolescentes, os quais tem grande significado para as responsáveis por estes.
Os grupos focais evidenciaram também conquistas complexas, como as concernentes às
relações interpessoais, a afirmação pessoal e autoestima como podemos ver no depoimento
seguinte:
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“Sai um bocado de artista daqui. Se desenvolve né, a criança? Porque tem muitas
que são acanhadas.”

Destacamos, neste sentido, que a arte, o desenho, a pintura, o teatro, o canto e a dança são
expressões artísticas desenvolvidas nos PETI’s que correspondem ao objetivo de oferecer atividades
que complementem as da escola, contudo, acabam por ultrapassá-lo, na medida em que
proporcionam o acesso campos que não são comuns às crianças e adolescentes, bem como conflui
para que estas desenvolvam habilidades e capacidades. As falas que seguem, confirmam esta
afirmativa.
“Agora no dia das mães teve muita criança aí que se destacaram no teatro, na
música.”
“O meu pelo menos adora. Nossa, se falar pra vim pro PETI...chega em casa
dizendo: aprendi isso, aprendi aquilo, tem sempre novidade boa. Faz muita arte de
desenho, pintura, tem sempre uma novidade.”

Dentre outras efetivações que pudemos observar, estão as possibilidades de passeios e
acesso a determinados espaços da cidade. Esses dois elementos são valorizados tanto pelas crianças
e adolescentes quanto pelas responsáveis por estes. Faz parte das atividades dos núcleos do PETI
levar os petianos para passeios em locais como teatro, biblioteca, cinema, shopping, entre outros
locais onde desenvolvem atividades diferenciadas da rotina que cumprem. A fala seguinte expõe o
significado que um petiano atribui às atividades mencionadas.
“[...] o que eles mais adoram é o teatro: “mãe vou lá pro teatro...ai, foi tão bom a
peça, assisti o filme.”

Quanto a opinião das participantes dos grupos focais sobre essas atividades, temos o
seguinte depoimento:
“No meu caso, a minha não tinha como ir ao shopping porque eu sou doméstica,
mas tem só uma moto, não dá pra levar todo mundo né? Elas conheceram através
do PETI.”

De acordo com as falas apresentadas inferimos que o PETI vai além quando do
cumprimento de seus objetivos, proporcionando impactos e efeitos, a priori, não
visualizados/esperados. A última fala expressa bem a relevância dada a esse tipo de acesso que o
programa proporciona, não somente por serem locais em posição de destaque na sociedade, mas
pelo fato de a maioria das participantes mencionarem que as crianças e adolescentes não teriam tais
possibilidades se não fosse através do PETI.
Nesse ponto, além do acesso a bens e serviços, aparece também a dimensão da
mobilidade sócio-espacial, elementos que constituem, junto com a inserção comunitária e o acesso
as demais políticas públicas, o grupo de indicadores utilizados para obter os resultados desejados.
Conceder uma complementação mensal de renda é um dos objetivos do PETI e esse fato
está ligado com a situação de pobreza e miséria que a maioria dos usuários enfrenta, bem como a
sua condição de exposição às vulnerabilidades sociais. Ao serem inseridas no programa as famílias
passam a ter acesso a essa transferência de renda através do Programa Bolsa Família, elemento que
foi evidenciado nos grupos focais e considerado importante, como percebemos falas que seguem.
“A parte dos meninos ajuda muito sabe, das minhas eu compro material escolar
delas com esse dinheiro, vai comprando devagarinho, divido... me ajuda muito.”
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“O Bolsa Família serve muito. Eu recebia só quinze reais. Quando eu coloquei o
menino aqui, aí aumentou. Pra mim faz diferença porque vinte reais não é quase
nada, mas com o que eu ganho dá pra se virar um pouquinho.”

A maioria das áreas de abrangência dos núcleos do PETI em Mossoró são caracterizadas
como localidades acometidas pela vulnerabilidade social que, consequentemente, gera situações de
risco. Nesse sentido, as participantes dos grupos focais, majoritariamente, mencionaram o quanto é
importante a participação das crianças e adolescentes no PETI, para evitar que estes sofram alguma
consequência originada pelo modo como se apresenta o território em que vivem. Ao dizerem que o
PETI “não dá oportunidade deles estarem no meio da rua, que é onde não presta” ou então que no
programa “eles tão se ocupando em alguma coisa, não tão no meio da rua correndo, se envolvendo
com quem não presta”, as responsáveis pelas crianças e adolescentes estão se referindo diretamente,
ainda que não tenham consciência, aos termos vulnerabilidade e risco social, realidades oriundas da
forma como está organizada a sociedade brasileira, que no decorrer dos anos se apresenta
demasiadamente injusta, excludente e violenta.
Considerando que o PETI objetiva retirar as crianças e adolescentes da situação de trabalho
precoce e, para essa finalidade, desenvolve uma série de ações destinadas ao desenvolvimento
integral dos petianos, podemos afirmar que este apresenta um significativo grau de efetividade na
cidade de Mossoró. O programa possibilita o acesso à educação formal, alimentação, esporte, lazer
e cultura, bem como a convivência familiar e comunitária e foi, partir das falas das participantes dos
grupos focais, que pudemos identificar as efetivações que vem ocorrendo nas dimensões
supracitadas. Os depoimentos se caracterizam como um elemento riquíssimo, repleto de diversos
significados; a partir destes, foi possível identificar as transformações propiciadas pelo PETI, as
quais perpassam a vida das crianças, adolescentes e dos demais membros da família.
Podemos afirmar que os núcleos de PETI em Mossoró estão gerando as conquistas das quais
nos fala Amartya Sen (1993) e Coelho (2011). A evolução no processo de aprendizado, o acesso ao
conhecimento, o desenvolvimento de expressões artísticas, as possibilidades de ter mobilidade
sócio-espacial e lazer e a ultrapassagem de limites pessoais são elementos que constituem campos
de conquistas significativas.
CONCLUSÃO
É válido e de extrema relevância apontar melhorias para o PETI que foram indicadas pelas
participantes dos grupos focais. Apesar de, unanimemente, estas expressarem satisfação pelos
resultados que o programa vem propiciando em suas famílias, alguns aspectos, segundo seus
depoimentos, precisam receber atenção por parte do poder público. Constituem o conjunto desses
aspectos as atividades desenvolvidas com as crianças e adolescentes, os recursos repassados ao
programa, a estrutura física dos núcleos e os cursos.
As participantes dos grupos focais apontaram que as atividades devem se diferenciar com o
decorrer do tempo, afim de que os petianos possam manter-se interessados em participar do
programa. Quanto aos recursos, estas expressaram o entendimento de que deveria haver mais
repasses e uma gestão adequada destes, para que os núcleos possam desenvolver suas atividades de
forma qualitativa. A capacitação e qualificação dos profissionais também foi um ponto mencionado,
tratado como condição para o bom desenvolvimento do trabalho destes e para boas relações dos
mesmos com as crianças e adolescentes. Uma estrutura física adequada e que comporte o
desenvolvimento das diversas atividades também fez parte das indicações, passando pela oferta de
cursos, um dos objetivos do PETI, mas que no município de Mossoró não vem sendo efetivado.
Considerando o exposto, a partir da pesquisa realizada, pudemos constatar que o PETI em
Mossoró cumpre, em parte, os seus objetivos, dada tanto a limitação de recursos quanto fragilidades
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no processo de gestão. No entanto sob a ótica de seus usuários, podemos afirmar que, mesmo assim,
o PETI em Mossoró tem efetividade porque contribui com efetivações na vida destes.
Ao final da pesquisa, concluímos que esta, muito mais que atualizar dados, inscreve-se no
campo dos estudos que em muito pode contribuir com a sociedade em geral, especificamente com o
PETI e com a assistência social, em particular no município de Mossoró.
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A INSERÇÃO EM MERCADOS: O CASO DA REDE XIQUE XIQUE DE
COMERCIALIZAÇÃO SOLIDÁRIA (RN)1.

Jéssica Samara Soares de Lima2; Emanoel Márcio Nunes3; Thalita Carvalho de Almeida4; Andreya
Raquel Medeiros de França5

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

INTRODUÇÃO
Na concepção da Rede Xique Xique, é de fundamental importância à criação, o
fortalecimento e a dinamização das formas de comercialização nos mercados locais (seja nas feiras
da agricultura familiar nos municípios, seja nas compras governamentais locais e regionais), para
posteriormente, expandir para outros mercados. È sempre importante destacar as feiras da
agricultura familiar nos munícipios que a constituem, pois esse espaço caracteriza-se para além das
relações comerciais; é um espaço de troca e resgate de saberes tradicionais da diversidade da
agricultura familiar. A Rede Xique Xique tem em seus princípios a agricultura familiar,
agroecologia e economia solidária.
A agricultura familiar é uma forma de produção diferenciada e caracterizada pela
integração da mão-de-obra de indivíduos que compõe uma família, assim como unidades produtivas
que se organizam com base em relações de parentesco. Para uma conceituação geral, Lamarche,
1
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(1993, p. 15) explicita que “A exploração familiar, tal como a concebeu, corresponde a uma
unidade de produção agrícola onde propriedade e trabalho esta intimamente ligado à família”.
Assim a agricultura familiar torna-se importante como fator de geração de renda e empregos para os
pequenos agricultores que não possuem muitas oportunidades e que ainda enfrentam grandes
dificuldades que não estão superadas, como o acesso aos mercados, à desvalorização e a baixa
remuneração dos seus produtos.
É um importante setor econômico e social no Brasil e em todo cenário mundial, é desses
pequenos agricultores que derivam a maior parte dos alimentos que chegam as nossas casas.
Atualmente esse setor vem ganhando atenção em suas particularidades. É uma forma social
reconhecida e legitimada na maioria dos países desenvolvidos, nos quais a estrutura agrária é
majoritariamente composta por explorações nas quais o trabalho da família assume uma importância
decisiva. A legitimação crescente da noção agricultura familiar junto aos movimentos sociais também
pode ser atribuída ao próprio enfraquecimento de outras denominações que eram usadas até então,
como a de “trabalhador rural” ou “pequenos proprietários” (Scheneider, 2003).
Ultimamente tem-se a necessidade da criação de um novo modelo que esteja moldado nos
padrões ecológicos, tecnológicos e economicamente sustentáveis, inovando com uma agricultura
mais sustentável, preocupada com o meio ambiente e com o bem-estar do consumidor. De acordo
com Altiere,
Ocasionalmente, os agricultores que empregam métodos alternativos podem ter de aplicar
medidas mais drásticas (isto é, inseticidas botânicos, fertilizantes alternativos) para
controlar pragas específicas ou deficiências do solo. A agroecologia engloba orientações de
como fazer isso, cuidadosamente, sem provocar danos desnecessários ou irreparáveis.
(Altiere, 2009, pg. 24)

Com as tecnologias socialmente e ecologicamente apropriadas é possível reduzir o tempo de
trabalho necessário do agricultor no processo produtivo, sem diminuir o seu valor agregado. A
agricultura ecológica, na agricultura familiar, seria a forma mais avançada de tecnologia na produção
de alimentos. O equilíbrio entre a tecnologia e o meio ambiente sendo um dos seus objetivos
promoverem o crescimento econômico por meio da preservação ambiental, contribuindo para a
melhoria da qualidade de vida da sociedade.
A economia solidária trata-se de atividades produtivas que se inserem no mercado e
constituem redes de comercialização próprias. Ainda hoje, ela é conhecida em vários lugares como
cooperativismo ou economia popular solidária e segundo Singer (2002), suas características básicas
são a igualdade, liberdade e uso da propriedade coletiva associada ao capital, gerando meios que
associem produção, comércio, consumo e poupança, igualmente entre todos os membros na forma de
cooperativas, onde todos têm direitos iguais à mesma parcela do capital, de acordo com o progresso
adquirido.
Nesse sentido, através dos princípios da economia solidária a Rede Xique Xique de
Comercialização Solidária através das feiras da agricultura familiar buscam articular agricultores
familiares nos dez núcleos/ municípios pesquisados visando reforçar estratégias por parte das
famílias rurais a partir do desenvolvimento de práticas agroecológicas, da organização social e
produtiva e da comercialização direta dos produtos agrícolas. Para Nunes et al (2011), uma
estratégia que se destaca como alternativa na criação e ampliação de oportunidades através de
empreendimentos livres, e que vêm ganhando força, é a que incentiva formas mais eficientes e
justas de organização da produção, do trabalho e do acesso a mercados através dos princípios da
Economia Solidária.
O PAA é um programa inovador no que se refere a oportunizar os agricultores o acesso
à comercialização, a regulação dos preços, e a garantia de estoques para o beneficiamento no
âmbito da agricultura familiar. Assim como também garante a distribuição dos produtos da
agricultura familiar para instituições locais e regionais. Segundo Nunes et al (2012), o objetivo do
PAA sintetiza a inserção dos agricultores familiares de baixa renda no mercado de consumo de

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

718

massa via ampliação da renda e, ao mesmo tempo, possibilita o crescimento do produto agrícola em
função do aumento na demanda. Como resultado, essa política promove um conjunto de ações que
podem levar à redução das desigualdades regionais e da degradação ambiental, possibilitando o
ordenamento territorial, pois respeita e se preocupa com a diversidade regional.
A presente proposta enfatiza as formas de acesso aos mercados de agricultores
vinculados à Rede Xique Xique, no Rio Grande do Norte. E quais as perspectivas e desafios que os
agricultores encontram em comercializar seus produtos através das feiras da agricultura familiar e
programas institucionais.
A Rede Xique Xique está desenvolvendo um trabalho de estimulo a comercialização
dos produtos dos agricultores familiares sejam em unidades familiares ou empreendimentos mais
estruturados como as Associações e Cooperativas.
MATERIAL E MÉTODOS
Para realização desse estudo utilizou-se, na metodologia, um estudo de caso da Rede
Xique Xique e tem como unidade de análise as feiras locais, que estão organizadas são realizadas
semanalmente por agricultores familiares e regulada pela Rede Xique Xique em dez dos doze
núcleos em que atua. A sua estrutura atual pesquisada é constituída por cerca de sessenta grupos
produtivos distribuídos em 12 (doze) núcleos (ou municípios), estando presente nos territórios da
cidadania Sertão do Apodi, Assu-Mossoró e Mato Grande, atuando nos seguintes núcleos (ou
municípios): Apodi, Baraúna, Governador Dix-Sept Rosado, Grossos, Janduís, Messias Targino,
Mossoró, São Miguel do Gostoso, Serra do Mel, Tibau.
Foi utilizado como objeto da pesquisa um questionário instrumental elaborado e
estruturado para monitorar semanalmente as feiras dos dez núcleos de atuação da Rede Xique
Xique. As principais variáveis analisadas neste trabalho foram: a receita semanal e mensal das
feiras, a pesquisa completa consistiu na aplicação semanal destes questionários de julho de 2010 a
junho de 2011, ao longo de 52 semanas, ou 1 ano. Que teve como procedimento e tratamento dos
dados à utilização do software SPSS versão 16.
A aplicação dos questionários nas feiras locais é realizada semanalmente por dez
articuladoras, uma em cada núcleo, vinculadas à Rede Xique Xique. Consistiu também em um
estudo que contou com dados secundários por intermédio de pesquisa documental obtidos na
abordagem qualitativa, além de dados quantitativos obtidos através de relatórios da CONAB. Dessa
forma, o tratamento e análise das informações foram desenvolvidos pelo grupo de pesquisa
Desenvolvimento Regional: agricultura e petróleo da Faculdade de Ciências Econômicas da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FACEM/UERN).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Uma das formas de comercialização da Rede Xique Xique é através das feiras semanais,
como a frequência da presença das quatro formas de organização (unidades familiares, grupos,
associações e cooperativas) e outros mercados, como a comercialização acessada pelas associações
e cooperativas que constituem a Rede Xique Xique que é o mercado institucional (PAA, CONAB)6.
Para Nunes et al (2011), pode-se associar o modelo da economia solidária e os
mercados locais e regionais como instrumento único e integrado de transformação, o qual se destaca
como estratégia alternativa na criação e expansão de mercados e de oportunidades dentro do
ambiente hostil do sistema capitalista.

6

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

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

As formas de comercialização da Rede Xique Xique são centradas a partir da
organização produtiva dos grupos e de acordo com as cadeias produtivas, as unidades familiares
atuam com maior ênfase no setor de hortifrutigranjeiro, comercializando diretamente nas feiras
agroecológicas da agricultura familiar semanais.
Quanto às receitas, a tabela 1 mostra a capacidade de cada um dos dez municípios
(núcleos) a partir da evolução do monitoramento semanal realizado pelas articuladoras7 da Rede
Xique Xique correspondente ao período de um ano (julho de 2010 a junho de 2011). Essas feiras
vêm, dinamizado e fortalecendo os grupos, assim como estimula a produção e organização para
acessar outros mercados.
Tabela 1: Comercialização nas Feiras por Municípios
MUNICÍPIO
Valor Anual (R$)
Apodi
154.792,01
Baraúna
13.392,94
Governador Dix-Sept Rosado
14.498,73
Janduís
41.389,18
Messias Targino
37.569,68
Mossoró
2.295,20
São Miguel do Gostoso
25.292,81
Serra do Mel
545,87
Tibau
50.050,69
TOTAL
339.827,12

Média mensal (R$)
12.899,33
1.116,08
1.208,23
3.449,10
3.130,81
191,27
2.107,73
45,49
4.170,89
28.318,93

Fonte: pesquisa de campo, 2010-2011.

Partindo do trabalho desenvolvido pela a Rede Xique Xique e suas parcerias, (ONGs,
Universidades com Projetos de Pesquisa) nos grupos, Associações e Cooperativas que participa da

7

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

CPR
Estoque

CPR
Doação

Mel

268.002,00

295.168,73

563.170,73

Serra do
Mel

Mel, bolo de
castanha de
caju e de mel e
polpa de frutas

63.400,00

139.272,00

202.672,00

Mossoró

Mel e castanha
de caju

63.200,00

-

63.200,00

Serra do
Mel

Castanha de
caju

130.000,00

-

130.000,00

Apodi

Arroz integral

-

99.633,60

99.633,60

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

1.058.676,33

Empreendimento
Associação de Apicultura de Serra
do Mel (APISMEL)

Associação Francisca Jota da Silva
Associação do Projeto de
Assentamento de Reforma Agrária
Boa Fé
Cooperativa dos Beneficiadores
Artesanais de Castanha de Caju
(COOPERCAJU)
Associação dos Produtores de
Arroz do Vale do Apodi (APAVA)

Núcleo/
Município
Serra do
Mel

Total

Os empreendimentos listados na tabela 2 possuem uma infraestrutura que possibilita a
agregação de valor aos seus produtos, ocasionando o aumento na demanda produtiva e de capital de
giro, pois boa parte dessas culturas pode ser produzida em períodos distintos durante o ano e assim,
necessitam que a Associação ou Cooperativa garanta a formação de seus estoques para que, no
período da “entre safra” possam continuar com processo de comercialização na perspectiva de
garantir o preço justo para os agricultores.
CONCLUSÃO
Tornou-se possível constatar que a Rede Xique Xique, vem construindo uma dinâmica
de comercialização solidária, sua maioria através das feiras locais, que ocorrem nas sedes dos
municípios que compõem os núcleos, assim como o espaço de comercialização solidária que realiza
venda direta aos consumidores e entrega de cestas domiciliares, assim gradativamente de acordo
com a organização produtiva e social os empreendimentos estão se inserindo nos mercados
institucionais. São as Associações e Cooperativas que vem acessando o PAA nas modalidades de
estoques e doação simultânea, oportunizando venda direta com preço justo aos agricultores, assim
como contribui também para a regulação dos preços dos produtos da agricultura familiar.
Contudo é notória a importância de espaços e estratégias de comercialização para os
produtos da agricultura familiar e da economia solidária, sejam feiras, trocas, compras
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governamentais, para dinamizar os grupos produtivos e estimular o aumento da produção
agroecológica no interior da Rede Xique Xique.
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A METAFICÇÃO HISTORIOGRÁFICA E AS POÉTICAS DA EXISTÊNCIA
EM O CHINÊS AMERICANO
Pâmella Rochelle Rochanne Dias de Oliveira1

RESUMO: O presente trabalho deriva de uma investigação sobre quadrinhos autobiográficos e sua
relação com a estética da existência e as narrativas do contemporâneo. Para tanto, analisa o caso do
quadrinho O chinês Americano (2009), obra de um autor sino-americano que narra as dificuldades
de adaptação, a diáspora, o sincretismo e a oscilação entre se buscar manter ou esquecer a tradição e
o vínculo com o país de origem. Vagamente inspiradas nas experiências do autor, a obra não se
declara autobiográfica, nossa hipótese é de que ela pode ser tratada como uma metaficção
historiográfica, um conteúdo produzido em acordo com a perspectiva da “poética pós-moderna”
(HUTCHEON, 1990), que reflete, portanto, estéticas contemporâneas de representação e utiliza
recursos que são marcas dessa estética, tais como o pastiche (DYER, 2007). Para o aprofundamento
da análise, travamos diálogo com os estudos culturais e o conceito de estética de existência de
Michel Foucault (1985).
INTRODUÇÃO
O presente trabalho analisa a estética das autobiografias em quadrinhos a partir de sua
dimensão autoral e dos temas que elas articulam no cenário contemporâneo. As HQs
autobiográficas tem merecido bastante atenção da crítica especializada e por vezes são mencionadas
e premiadas como livros, caso da narrativa gráfica Maus (SPIEGELMAN, 1992), ganhadora do
prêmio Pulitzer.
Para tanto, toma a obra O chinês americano (2009), escrita por Gene Luen Yang, que
apresenta três episódios, cada qual com um protagonista diferente, mas cujas narrativas tem em
comum o tema da diferença cultura, do estereótipo e da adaptação a uma nova cultura, que muita
vezes os leva a negar e até mesmo a rechaçar sua cultura de origem.
Em nossa investigação, analisamos conceitos advindos do campo da teoria literária e da
estética pós-moderna, como os termos metaficção historiográfica e poéticas da pós-modernidade,
debatidos por Hutcheon (1990), em sua tentativa de analisar a presença na autorreflexividade nos
textos contemporâneos. E os associamos às ideias elaboradas pelo filósofo Michel Foucault (1985),
em torno daquilo que ele irá chamar de estética da existência.
Para compreendermos o conceito de metaficção historiográfica, é necessário num
primeiro instante buscarmos o que de fato se caracteriza como pós-modernismo, o que para tanto,
Hutcheon (1990) acredita que deve ser feito a partir do entendimento de que sua produção cultural
uma poética, que ela define ao caracterizar a relação entre a crítica cultural e seus autores.
Pode-se ainda destacar, partindo do ponto de vista de teóricos que consideram o pósmodernismo como, “tendência cultural dominante” (Jameson, 1993, p. 56) que ele trás como uma
de suas fortes características, o fato de conseguir minimizar a hegemonia burguesa, o que se dá na
medida em que surgem práticas capitalistas responsáveis por potencializar o desenvolvimento da
cultura de massa. Hutcheon vai além ao dizer
[...] na verdade, afirmaria que a crescente uniformização da cultura de massa é uma
das forças totalizantes que o pós-modernismo existe para desafiar. Desafiar, mas
1
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não negar. Mas ele realmente busca afirmar a diferença, e não a identidade
homogênea. Pode-se dizer, é claro, que o próprio conceito de diferença envolve
uma contradição tipicamente pós-moderna: a “diferença”, ao contrário da “nãoidentidade”, não tem nenhum oposto exato contra o qual se possa definir.
(Hutcheon, 1990, p. 22)

O que é claro sobre o pós-modernismo é seu caráter contraditório e desafiador, que
busca a todo instante se instalar e desinstalar do que é considerado como cultura dominante, embora
não a negue, e, sim, a conteste. A autora Hutcheon (Ibid) apresenta, em sua obra, os anos 60 como o
momento impulsionador para a difusão e aceitação do pós-moderno; embora ainda não o tenham
definido; uma vez que ele foi decisivo para o desenvolvimento de um conceito diferente sobre a
função da arte, conceito este que viria a contestar a visão moral e elitista da época.
Diante do novo contexto, ocasionado pelo surgimento do pós-modernismo e suas
inúmeras contradições, que desencadearam novas teorias e concepções acerca da arte e da cultura,
Linda Hutcheon (Ibid) percebe a necessidade de compreendê-lo como uma cultura em andamento,
sem necessariamente defini-lo, mas, percebe-lo a partir “de uma estrutura teórica, em constante
mutação, com a qual possamos organizar nosso conhecimento cultural e nossos procedimentos
críticos” (p.35), o que ela classifica como uma poética.
Uma poética do pós-modernismo não proporia nenhuma relação de causalidade ou
identidade entre as artes ou entre a arte e a teoria, ofereceria apenas, como
hipóteses provisórias, sobreposições constatadas de interesse – no caso,
especificamente em relação às contradições que julgo caracterizarem o pósmodernismo. Seria uma questão de ler a literatura por intermédio dos discursos
teóricos que a circundam (Cox 1985, 57), e não como sendo contígua à teoria. Não
implicaria considerar a teoria literária como uma prática intelectual
especificamente imperialista que ultrapassou a arte (H. White 1978b, 261); nem
implicaria acusar a arte auto-reflexiva por ter criado uma teoria “que cresceu para
dentro”, na qual “tendências críticas e literárias especificas se reforçam
mutuamente até chegarem a uma rede hegemônica” (Chénetier 1985, 654). A
interação da teoria e da prática no pós-modernismo é uma interação complexa de
reações compartilhadas e provocações comuns. (HUTCHEON, 1990, p.32)

Podemos explorar este conceito de poéticas no contemporâneo por meio das expressões
desta na literatura, cultura, e na arte auto-reflexiva. A poética pós-moderna deve, num primeiro
momento, buscar todas as referencias e discursos que já foram criados e difundidos a cerca do pósmodernismo, para, só então, já estando a par de tudo o que é dito sobre o assunto, possa aprofundar
sua análise.
Como o âmago desta poética está voltado para compreender os paradoxos pósmodernos, perpassando-os pela teoria e a prática, podemos citar aqui como um destes paradoxos a
metaficção historiográfica, que insere e ao mesmo tempo contesta seu envolvimento com a história,
sem negá-lo nem afirma-lo. Surge, de fato, para modificar a noção de realidade, confrontando
assim, diretamente “o discurso da arte e o discurso da história” (Ibid, 1990, p. 39).
Sendo a metaficção historiográfica representativa do pós-modernismo na ficção, é
importante ressaltar que isto se dá pela relevância que é depositada no passado, na medida em que o
mesmo é repensado como instrumento necessário para se contar o presente, já que essas narrativas
ficcionais pós-modernas são responsáveis por manter um olhar crítico em direção a ele. Essa forma
de olhar para o que passou a partir do momento atual é o que Hutcheon vai classificar como
metaficção historiográfica.
A autora ainda explica que este tipo de ficção traz outro paradoxo pós-moderno, que é
uma eliminação da distância entre a arte de elite e arte popular, dando destaque para o que ela
chama de obras populares paradoxais e considerando a metaficção como responsável por unir em
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uma única obra “uma complexa rede institucional e discursiva de culturas de elite, oficial, de massa
e popular” (Ibid, p. 39).
A metaficção presente na textualidade provoca um paradoxo no cruzamento entre a
ficção e o real, onde ambas podem ser verificadas de forma precisa e ao mesmo tempo seus limites,
fazem-se ocultos, o que modifica as noções simples de realidade e ficção. Nessas narrativas pósmodernas constatamos a presença da autorreflexividade, onde algumas vezes o autor se coloca
como personagem, ou voz ativa, ainda que não declarado, como é o caso do Chinês Americano.
Nesta obra, a metaficção se faz evidente pelo entrecruzamento das fronteiras reais e
fictícias, já que a referência autobiográfica é notória, ainda que não seja admitida pelo autor. Além
disso, são perceptíveis outros aspectos que o caracterizam como uma obra metaficcional, como o
uso de textos da tradição chinesa, a paródia que se faz presente ao revelar o estereótipo chinês e a
relação entre cultura de massas; os quadrinhos; e os elementos literários que o autor evoca.
MATERIAIS E MÉTODOS
O artigo deriva das discussões realizadas ao longo de um ano no projeto de iniciação
científica Autobiografias em quadrinhos: as “escritas de si” como fenômeno estético-político, no
período de 2011 a 2012, na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Neste, analisamos
sobretudo a obra tardia de Michel Foucault, suas análises acerca do conceito de estética da
existência. A partir de uma reflexão acerca das ideias do filósofo, estabelecemos diálogo com textos
sobre a questão de identidade, tendo Hall (1990) como principal articulador dessa ideia e discussões
sobre a estética pós-moderna e a forma como ela interfere na forma e no conteúdo dos produtos
culturais.
Partindo de uma análise de um corpus mais amplo, analisamos narrativas gráficas que
versassem sobre conteúdo autobiográfico. Para este artigo, escolhemos estudar o caso da obra O
chinês americano, em função de sua ambiguidade no campo da expressão e da linguagem, alguns
críticos não o classificam como autobiográfico, mas ele certamente encerra memórias e
experiências comuns a uma comunidade, a dos chineses que migram para um país com forte
imposição cultural em todo o planeta, os Estados Unidos e pode, dentro do aparato teórico que trata
da metaficção e da poética da pós-modernidade, ser considerado um relato autorreflexivo e, de certo
modo, também autobiográfico, das experiências do autor.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Um conceito que pode nos ajudar a refletir sobre a poética pós-moderna identificada por
Hutcheon é o da estética da existência, elaborado por Foucault (1985), que resgatou da antiguidade
grega o princípio de cuidado de si, que preconizava um auto-conhecimento consigo mesmo e com
os outros.
Foucault partiu dos conceitos de “cuidado de si” e “práticas de si”, para explicar como o
indivíduo se constrói enquanto sujeito. O “cuidado de si” abordado por Foucault traduz basicamente a
necessidade de o indivíduo ocupar-se consigo mesmo, tendo cuidados com seu corpo e sua alma, para assim
construir-se como sujeito. Também é diante da crescente “vontade de saber” (FOUCAULT, 1988) que
podemos encontrar o nascimento desta nova prática pós-moderna, onde a ficção e a realidade por vezes
misturam-se, formando uma espécie de colcha de retalhos.

O Chinês Americano enquanto obra metaficcional é composto de elementos que
problematizam a relação entre ficção e realidade, cruzando essas fronteiras constantemente. Nele
estão presentes aspectos estéticos utilizados pelas poéticas contemporâneas, e em sua construção
também se faz visível a problemática da identidade cultural, na medida em que percebemos os
conflitos pelos quais passam os personagens centrais da narrativa.
Para construir a si mesmo, o indivíduo acaba por fazer uso de inúmeros instrumentos
de representação, como a sua nacionalidade, seus gostos, interesses, gêneros, classe social, entre

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

725

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

Um aspecto negativo deste novo momento seria o conhecimento superficial sobre as
diferentes culturas nacionais, que pode desembocar em “pré-conceitos”, no sentido amplo da
palavra, levando à crescente construção de estereótipos para com aqueles que são “outros”. O que
pode ser percebido em diversos momentos da HQ aqui analisada.
Além da problemática sobre a identidade, o Chinês Americano, contempla em sua
construção um elemento estético que possui a marca das poéticas pós-modernas, o pastiche, que é
bastante utilizado nas obras metaficcionais, embora tenha valor estético ainda discutido.
Dyer (2007) explica que pastiche deriva da palavra italiana, pasticcio, cujo
significado original quer dizer uma torta feita com diversos ingredientes, tão bem misturados que
não é possível percebê-los separadamente. No início, o termo foi usado na pintura, para designar
quando um artista inspirava-se no estilo de outros. Mas, é importante ressaltar que antes deste termo
ser utilizado com sentido estético, ele trazia em si uma conotação negativa, como explica Dyer “[...]
a palavra pasticcio passou a ser utilizada na Itália – e continua a ser – para indicar enganação e
confusão. Pastiche pode agora apenas significar [...] a combinação evidente e a imitação de
trabalhos anteriores, embora a associação negativa persista” (2007, p.09).
O modo pastiche, de acordo com Dyer (Ibid), “pode, assim ser um produto de
circunstâncias históricas e /ou um fator de desenvolvimento cultural. De qualquer maneira é sempre
inescapavelmente histórico em dois sentidos: sempre referencia a algo surgido antes, e sempre
sinaliza para este fato” (p.133), ou seja, no pastiche a presença do passado é algo que se faz
constante, e as referencias expostas por ele são múltiplas e entrecruzadas, ao ponto de não
conseguirmos separá-las, como se elas construíssem uma espécie de colcha de retalhos, onde os
tecidos são tão bem sobrepostos que torna-se impossível separá-los.
A narrativa gráfica O Chinês Americano (2009), do escritor Gene Luen Yang é uma
metaficção que se utiliza de uma estrutura com aspectos pastiche e traz a questão da identidade
cultural. Pode ser classificado como uma obra metaficcional por possuir traços, ao mesmo tempo
em que carrega aspectos fictícios e questões referentes à tradição, aos estereótipos e à cultura do
povo chinês. A obra se divide em três narrativas independentes que, por fim, acabam se
entrecruzando e mostrando-se como uma só, o que o leitor percebe apenas no fim da HQ.
Cada uma das três partes do livro possui um personagem central, na primeira ele é o
macaco mais poderoso do mundo, rei da montanha Flor e Fruto, mas que não está satisfeito, pois
gostaria de ser como um Deus. No entanto, os outros deuses o rejeitam pelo fato dele ser apenas um
macaco, o que o leva a assumir uma nova identidade. Nessa, vemos claramente a alusão a uma
lenda chinesa, resgatada com nova roupagem.
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Na segunda narrativa, o personagem central é o garoto chinês Jim Wang que acaba de
imigrar para a América e se vê rejeitado em sua nova escola, onde é vítima de isolamento e
preconceito devido à ignorância dos seus colegas quanto à cultura de seu país. O que não muda
nem com a chegada de outro imigrante. Além disso, Jim apaixona-se por uma garota da sua escola,
o que o leva a tentar fazer parte dessa nova cultura. Aqui percebemos a tentativa de inserção de uma
alteridade, que é como ele é visto pelos demais, na cultura americana, porém sem sucesso.
Na terceira narrativa, o personagem principal é Danny, um adolescente popular que tem
a vida que deseja, seu único problema são as visitas anuais do seu primo Chin-Kee, uma pessoa
inconveniente que possui os piores estereótipos do povo chinês, o que causa constrangimento a
Danny, que a cada ano é obrigado a mudar de escola, já que seu primo faz com que ele seja odiado
por seus amigos.
Outro fator relevante deste momento, é que o personagem central passa por uma
mudança estética radical, que o leitor só irá descobrir mais a frente, quando o mesmo volta a sua
aparência natural. Danny torna-se fisicamente um americano, com cabelos loiros e olhos claros,
negando não só sua nacionalidade, mas a si mesmo.
Nessa parte é como se fosse revelado que a única forma de ser aceito em uma cultura
diferente se dá pelo esquecimento da identidade de origem do sujeito, que deve passar a assumir
uma nova, ou, a ter identidades híbridas, o que Hall relata quando diz que, “As nações modernas
são, todas, híbridos culturais” (1997, p.63), sendo estas culturas híbridas responsáveis por construir
identidades novas, sobre essa temática ele explica que, as pessoas pertencentes a essas culturas híbridas
têm sido obrigadas a renunciar ao sonho ou à ambição de redescobrir qualquer tipo de natureza cultural
“perdida” ou de absolutismo étnico. Elas estão irrevogavelmente traduzidas.
Além do hibridismo cultural no qual Danny está inserido, percebemos que, embora seja chinês,
talvez por já ter assimilado uma nova identidade híbrida, ele passa a enxergar o chinês nativo, do seu lugar
híbrido, vendo-o como outro, como uma alteridade.

As duas últimas narrativas são ligadas por meio da primeira, em que o autor reinventa
essa tradicional lenda do rei macaco de forma original. Por fim, percebemos que Danny e Jim Wang
são a mesma pessoa, só que com identidades diferentes, já que para ser aceito ele teve que deixar de
lado sua identidade nacional e adotar novas práticas culturais. Nas três narrativas é perceptível o
quanto a questão da identidade é fortemente discutida.
Hall (1997) entende que a modernidade é responsável por fazer surgir uma nova
concepção acerca do sujeito individual e sua identidade, “As transformações associadas à
modernidade libertaram o indivíduo de seus apoios estáveis nas tradições e nas estruturas. Antes se
acreditava que essas eram divinamente estabelecidas; não estavam sujeitas, portanto, a mudanças
fundamentais” (p. 24/25). Ou seja, se antes se afirmava a identidade do sujeito como algo
diretamente ligado a sua cultura ou nacionalidade, hoje ela pode ser reconfigurada a cada momento,
na medida em que este sujeito passa por mudanças.
CONCLUSÃO
Articular conceitos como a estética da existência (Foucault, 1985), as poéticas pósmodernas (Huctheon, 1990) e a questão da identidade (Hall, 1997) é importante para
compreendermos algumas das novas problemáticas que surgem na cultura atual, onde o indivíduo
passa por constantes mudanças que são refletidas na forma de produzir a arte contemporânea,
muitas vezes a reinventando, e agregando novos valores e concepções.
A metaficção historiográfica, por nós analisada em formato de narrativa gráfica, revela
como uma única obra é capaz de reunir diversos elementos pós-modernos, que por meio do seu
pastiche, de sua narrativa multicultural e sua problematização identitária, constrói uma proposta
estética e cultural de representação de identidades nas na mídia dos quadrinhos.
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A PERSEPÇÃO DA FAMÍLIA SOBRE A TELEVISÃO NA FORMAÇÃO DE
ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

Carla Jordânia de Albuquerque Costa 1 ; Jucieude de Lucena Evangelista 2 ; Márcia de Oliveira
Pinto 3

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

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

INTRODUÇÃO
Os meios de comunicação ocupam cada vez mais espaço no dia- a- dia das pessoas e a
televisão se destaca entre eles por ser atrativa e de fácil acesso. Ela está presente diariamente no
cotidiano das famílias e se configura com um importante instrumento de informação e
entretenimento, fazendo parte assim, a formação dos indivíduos, em especial crianças e jovens que
são o publico que mais consome os conteúdos da TV por meio de seus programas, personagens e
propagandas. Sendo assim podemos definir que a TV, assim como a família e a escola, pela sua
circularidade de informações, tem um papel de destaque no processo de formação social e
individual de crianças e jovens.
Na sociedade globalizada, muito do que os alunos levam de informação e conteúdo para
dentro da sala de aula e de suas casas provém da TV e da internet, pois estão em contato constante
com esses meios e reproduzem seus conteúdos em conversas e brincadeiras tanto na escola quanto
em casa. Por isso se faz importante um olhar diferenciado a esses meios a fim de questionar suas
aplicabilidades e suas influências no processo de socialização e de formação dos educandos.
A influência de um mundo globalizado nesse aspecto é totalmente certa, a TV e a
internet mudaram os costumes familiares drasticamente e colaboraram para que
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houvesse essa grande mudança na comunicação e no relacionamento da família
atual. (TEXEIRA, FROES, e ZAGO, 2006, p. 3).

A família é considerada desde sempre como geradora de valores e conteúdos que os filhos
recebem desde o seu nascimento assim como a escola que também tem o seu papel na formação
social e cultural desses sujeitos. No entanto, diante da globalização e do avanço das tecnologias
tanto a família quanto a escola devem considerar em seus espaços a presença de meios de
comunicação e sua influência na socialização e na formação de crianças e jovens. Neste sentido a
família a escola e as mídias podem ser consideradas interdependentes dentro do processo de
formação.
As mídias apontam para um novo campo das relações sociais, longe da socialização
metódica trazida pela escola, não se trata de dizer que o método utilizado pela escola não contribua
nesse processo, mas o que se defende é uma integração entre a escola e os meios a fim de incorporar
ao universo do aluno novas linguagens e tornar a educação mais atraente e participativa.
Utilizar os meios de comunicação na escola significa abrir novas portas e estabelecer pontes
entre a educação e as mídias que podem ser um importante aliado no processo de ensino e
aprendizagem, permitindo o diálogo entre os conteúdos escolares e o mundo exterior à escola. A
televisão possui um ritmo atraente, mostra os conteúdos de maneira simples chamando a atenção de
quem vê, mostra a realidade utilizando apelos emocionais, permite sonhar, fantasiar e imaginar, o
que pode desenvolver nos alunos atenção e raciocínio levando-os a aprender de forma lúdica.
A família também possui um papel importantíssimo nesse processo, pois assim como a
escola deve ser consciente de que as mídias, em especial a televisão está presente na vida das
crianças e jovens e pode de maneira direta influenciar em sua formação enquanto aluno e cidadão.
Atualmente a televisão exerce um importante papel no processo de formação dos indivíduos por
meio de sua interação direta com mensagens, personagens, sons e imagens que são tomados como
referência e assim influenciam sua maneira de ver o mundo e formar opiniões. A família e a escola
devem juntas reconhecer essa influencia e perceber de que forma a televisão pode ser utilizada
como recurso didático para ampliar as possibilidades de aprendizado aliadas à educação escolar.
Entendemos que, para a escola, é um desafio levar para dentro de seu campo de atuação uma
nova forma de apreensão dos conteúdos e de troca de conhecimento. Isto requer que as pessoas
envolvidas, no caso professores e alunos, reconheçam que os meios de comunicação, em particular,
a televisão são meios de produção cultural e também produtos da cultura moderna, que tem como
um de seus aspectos característicos a produção de grandes fluxos de informação.
A escola antes era considerada a única detentora do saber e a família a única capaz de
repassar valores e conceitos, ao longo do tempo observamos que essas estruturas não se
modificaram muito, mas os meios de comunicação surgiam como espaços de socialização que
também se configuraram como espaços de aprendizado, incorporando aos espaços tradicionais as
informações e sentidos produzidos por meio desse contato com a mídia.

RESULTADOS E DISCUSÃO
Para esta pesquisa, foram abordados onze pais e mães com idades entre 40 e 45 anos, 82%
deles são casados, 9% são separados ou divorciados e 9% são viúvos. Eles foram questionados se
assistem televisão com seus filhos, 27% deles, responderam que não enquanto 36% responderam
que costumam sim assistir a programação televisiva com seus filhos, o que nos mostra que apesar
das mudanças ocorridas na sociedade como o falta de diálogo, o individualismo, que refletem na
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estrutura familiar, entre os sujeitos pesquisa boa parte deles busca compartilhar algum tempo com
seus filhos junto à televisão.
O cotidiano das famílias atuais foi modificado devido ao desenvolvimento de meios de
comunicação que se voltam para o interior da vida doméstica. Novas formas de comportamento e
ações foram introduzidas na sociedade por meio da televisão. Antes a família se reunia, conversava
e mantinham uma relação mais próxima, ao longo do tempo com a evolução da TV e de sua
programação, as conversas foram trocadas por programas de auditório e novelas que detém a
atenção dos telespectadores, nesse sentido, com a entrada da televisão, essa estrutura sofreu uma
grande transformação.
O modelo familiar, já em algumas épocas, vive transformações graduais, mas
extremamente profundas, dado que a inserção da mulher no mercado de trabalho e
o aumento dos níveis de separação de casais contribuem para a emersão de um
novo padrão de convivência e referências identitárias. (SETTON, 2002, p. 6).

Não estamos com isso querendo dizer que a entrada da tecnologia principalmente da
televisão na estrutura familiar impeça os membros da família de manter seus costumes e tradições,
mas de certa forma essa relação é alterada e sofre transformações constantes, pois a TV trouxe
para a família novos hábitos de convivência e socialização, provocando certo afastamento e
quebrando costumes familiares.
Quando tratamos dos principais conteúdos consumidos pela família, entre os sujeitos
pesquisados, 45 % dos pais responderam que assistem a programação de entretenimento com seus
filhos, enquanto 27% disseram assistir a programas informativos como telejornal, documentários,
programas de debate e entrevista e apenas 9% dos pais afirmaram assistir a programas
informativos e de entretenimento, mas dedica mais tempo aos informativos. Percebemos então que
apenas uma minoria prioriza programas do tipo informativo, priorizando o uso da televisão para
entretenimento.
Quando questionados sobre se os pais se preocupam com os que seus filhos assistem na
televisão, apenas, 18% dos pais disseram que se preocupavam e costumavam dedicar um tempo
para acompanhar de perto o tipo de programação escolhidas pelos filhos, já 36% dos pais
entrevistados disseram que se preocupam com os tipos de programas vistos pelos filhos, mas
afirmam não ter tempo suficiente para acompanhar de perto, outros 36% dos pais disseram que
seus filhos já são crescidos o suficiente para escolher que tipo de programação que querem ver e
9% responderam que não acham necessário acompanhar a programação televisiva que seus filhos
assistem.
Esses dados nos mostram que em sua maioria os pais se preocupam com o que os filhos
assistem na televisão, embora seja uma maioria pequena, porém essa preocupação não se reflete
em diálogo necessariamente, pois um percentual considerável, 36%, ainda tentem acompanhar
sofrem pela falta de tempo devido ao trabalho.
Considerando a TV como o meio de comunicação que mais informa os pais, 18% das
famílias pesquisadas disseram ser a televisão o principal meio de comunicação utilizado para se
informar, enquanto outros 64% utilizam a televisão para se informar, mas esse não é o principal
meio de informação que possuem, já 18% dos entrevistados afirmaram que não usam a televisão
para se informar, mas apenas como forma de entretenimento. As respostas revelam que apesar da
televisão e outros meios de comunicação serem importantes fontes de informação dos pais, muitos
deles ainda veem a televisão principalmente como um meio de entretenimento, apesar de terem
acesso a diversos meios, o lado informativo que esses meios podem trazer fica em segundo plano.
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Questionamos ainda os pais em relação a influência que a televisão pode ter sobre a
formação de seus filhos , 64% dos pais disseram que a televisão pode influenciar na formação dos
filhos e 36% não concordam que a TV possa influenciar na formação das crianças e jovens.
Notamos então que existe uma grande parcela de pais que reconhece a televisão como agente
poderoso no processo de formação e socialização.
Questionamos ainda que tipo de influência a TV poderia exercer sobre a formação de seus
filhos como cidadão, formação para a vida e consciência dos problemas do cotidiano, 9% dos pais
acham a televisão negativa no ponto de vista da formação, pois também mostra valores negativos
como violência e consumismo, já 91% dos pais responderam que a televisão pode ser ao mesmo
tempo negativa e positiva em relação a formação dos filhos, pois ela transmite tanto valores
positivos quanto negativos, dependendo do tipo de conteúdo e do valor que se da a ele.
Podemos considerar a televisão como uma linguagem que chega para somar e enriquecer o
processo formador da escola. Questionamos os pais sobre a relação da televisão com a educação
escolar. Perguntamos se eles acham que a televisão pode ajudar os filhos na escola, 83% disseram
que sim, que a televisão contribui na educação pelo fato de existirem programas que falam sobre o
que os filhos estão vendo na escola, 17% respondeu que a TV ajuda os filhos na escola porque
considera a TV educativa. Nenhum dos pais pesquisados considerou a televisão negativamente
sobre sua relação com e educação escolar.
Isso nos mostra que os pais veem na televisão uma maneira transmitir conhecimento, e que
acreditam que a TV pode de certa forma ajudar no processo de formação e de ensino e
aprendizagem dos alunos, só pelo fato dos pais concordarem que a televisão pode contribuir com
seus filhos na escola já nos mostra que as famílias aos poucos estão vendo na TV uma aliada na
formação dos estudantes. A TV se mostra como um importante instrumento de socialização,
formação e educação que vem atuar tanto na escola quanto na família permitindo uma troca e
formação de valores que contribuem com o crescimento dos educandos.

CONCLUSÃO
A família e os meios de comunicação se apresentam como fontes de aprendizado e
conhecimento que podem ser agregados para levar às crianças e jovens a formação social e
cultural, aliando conhecimento e valores dialogando entre si e contribuindo no processo de
educação formal na escola.
A educação se configura como um processo constante de desenvolvimento e descoberta, de
troca e interação, o conhecimento não está acabado, ele se renova e essa renovação passa pelas
diversas formas e meios de transmissão de informação e conteúdo, admitir que a televisão
contribui para esse processo é entender que a escola pode se apropriar e utilizar desse meio para
desenvolver suas estratégias pedagógicas.
A escola deixou de ser o único lugar de legitimação do saber, pois existe uma
multiplicidade de saberes que circulam por outros canais, difusos e decentralizados.
Essa diversificação e difusão do saber, fora da escola, é um dos desafios mais
fortes que o mundo da comunicação apresenta ao sistema educacional. (MARTINBARBERO, 2011 p 55).

Observamos assim que existe certa compreensão por parte dos pais de que a televisão pode
ser um instrumento facilitador da educação, pois ao chegar na escola os alunos já trazem consigo
uma variedade de conhecimentos prévios adquiridos através da televisão e de outras meios de
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comunicação, que podem ser levados em consideração no ensino formal. Porém, na escola não
encontram motivação nem abertura por parte dos professores para socializar e comentar sobre os
assuntos e informações trazidos da televisão, isso nos leva a entender que professores, escolas e
também a família não estão ainda preparados para essa abertura, para as novas possibilidades
trazidas pelos meios de comunicação.
E para que essa preparação aconteça é necessário que tanto a escola quanto a família, acima
de tudo, acreditem no poder de formação e socialização que os meios de comunicação, em
especial a televisão, possui para promover um dialogo entre ambas e refletir sobre o papel de cada
um no processo de formação de crianças e jovens no mundo contemporâneo.
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A TELEVISÃO E A MEDIAÇÃO DA FAMÍLIA NA FORMAÇÃO DO
ESTUDANTE DO ENSINO MÉDIO
Maria Fabíola Layz Alves Cunha 1 ; Jucieude Evangelista Lucena 2

RESUMO: O presente trabalho é continuação do projeto de iniciação científica A
televisão na escola, agora discutindo o consumo deste meio de socialização dentro da
família dos estudantes do ensino médio, especificamente o Colégio GEO do município
de Mossoró - RN. Tem como objetivo, refletir a cerca da relação entre família e
televisão, sob a perspectiva dos responsáveis pelos estudantes sobre este meio de
comunicação, socialização e aprendizagem que é a TV. Para tanto as técnicas utilizadas
foram questionários fechados direcionados aos pais dos alunos da primeira à terceira
série do ensino médio da referida escola. De resultados obteve-se a percepção da
distância entre família, escola e meios de comunicação, apesar dos genitores
acreditarem na influência da televisão sobre a educação de seus adolescentes.
PALAVRAS – CHAVE: Comunicação, Educação, Televisão.
INTRODUÇÃO:
Nunca antes na história da humanidade havia acontecido tamanha rapidez para
trocar informações. Ao mesmo tempo essa necessidade torna-se distração e ou
instrumento de trabalho com bastante fluidez.
Com esse fato, a televisão – um dos objetos da mundialização e globalização –
torna-se instrumento metodológico para a sociedade tanto repassar quanto produzir
novos conhecimentos, a qual processo se pode denominar educação, formal por meio de
instituições sociais burocratizadas como a escola, ou informais como a família, sendo
aquela, tomada aqui como “processo multidimensional que se desenvolve através do
diálogo entre diferentes espaços de atuação dos sujeitos”.
Por ter tantos elementos de perpetuação e ao mesmo tempo transformação da
sociedade, é necessário aprimorar a compreensão sobre a ligação entre estes
instrumentos de socialização. Para isso, foram aplicados questionários fechados
direcionados às famílias dos estudantes da primeira, segunda e terceira séries do ensino
médio, sendo que, uma turma de cada série.
MATERIAL E MÉTODOS:
A pesquisa foi realizada com procedimentos de pesquisa quantitativa, se
utilizando de questionário fechado e individual, destinado aos pais dos 83 alunos de
primeira à terceira série do ensino médio do Colégio GEO. O questionário foi dividido
em duas partes. Uma com seis e outra com oito questões.
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A primeira, diz respeito aos dados que permitem informações socioeconômicas
da família dos adolescentes, com questões relacionadas a sexo, idade, estado civil,
número de filhos, renda familiar e grau de escolaridade.
A segunda investiga dados mais específicos em relação à pesquisa, como o
tempo de consumo diário de televisão, os tipos de programas são assistidos, e sobre a
preocupação com o conteúdo visto pelos filhos, se a TV tem influência na formação dos
filhos e qual é essa influência, entre outras questões. Após a coleta dos dados, a
organização foi tabulada e os resultados obtidos pólo somatório dos questionários
respondidos.
É de fundamental relevância ressaltar os percalços ocorridos durante a pesquisa.
Foi preciso estar presente na escola durante uma semana inteira, no turno matutino respectivo período das classes visitadas – para então conseguir determinada quantidade
de questionários devolvidos, e mais três visitas para conseguir entregar as questões.
Neste caso, a dificuldade para ter retorno dos questionários e ainda a falta de
receptividade nas respostas, mostrada abaixo, foi um desafio e primeira dificuldade
considerável desta etapa da pesquisa.
Neste caso, foram entregues 83 questionários, sendo que entre estes somente 29
foram devolvidos. E dentro dos recebidos, 18 estavam respondidos por inteiro e
corretamente, 10 estavam com respostas incompletas ou incorretas e 1 não foi
respondido.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:
Na parte I, o questionário se refere a dados de impressões socioeconômicas.
Sobre o sexo, entre as respostas 15 são mulheres, 11 são homens e 3 não foram
respondidos. Em relação a idade, a maioria – 12 dos 29 que responderam as questões tem entre 40 e 45 anos, 2 questionários com esse quesito não foram respondidos, e os
demais ficaram divididos em 6 pessoas com 35 a 40 anos, 5 tem entre 45 e 50 anos e 4
tem mais de 50 anos.
Referente
ao
estado
civil,
23
são
casados,
4
são
separados/divorciado/desquitado, nenhum é viúvo/viúva e 2 restantes não foram
respondidos.
Grande parte desses pais, ou seja, 14 deles tem 2 filhos ficando assim: 1
questionário não respondido, três deles indicaram família de 4 ou mais filhos, 6
respostas demonstram três filhos na família e 5 tem apenas 1 filho.
No que toca a renda familiar, os dados informam que 2 famílias tem até 1 salário
mínimo, 2 tem de 1 à 2 salários mínimos, 11 recebem de 5 a 10 salários mínimos, 4
obtém de 10 à 30 salários mínimos, 1 detém mais de 30 salários mínimos e 1
questionário não obteve resposta.
Por última pergunta está o grau de escolaridade. Neste item 3 questionários não
foram respondidos, 12 indicam nível superior completo na formação dos pais, 2 tem
nível superior incompleto, 9 obtém nível médio completo, 1 tem nível médio
incompleto, 2 tem ensino fundamental incompleto, mas a alternativa ensino
fundamental completo não foi mencionada pelos questionados.
A parte II oferece dados específicos sobre a relação entre família, meios de
comunicação de massa – no caso a TV -, e a escola.
Na primeira questão - sobre a companhia entre pais e filhos na hora de verem
TV - tiveram 3 questionários não respondidos, 15 vêem televisão com os filhos a noite,
3 dizem ver o aparelho televisivo com os filhos a tarde, 1 responde que compartilha
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esse tipo de atividade com o filho é pela manhã e 7 assumem que não vêem TV com os
filhos.
Em segundo lugar: quais programas que você costuma ver com seu filho? 7
vêem apenas de entretenimento, assistem apenas informativos 4, informativos e de
entretenimento – com mais freqüência o último 6 -, informativos e de entretenimento com mais freqüência o primeiro 3 -, mais esportivos 2 e 6 questionários não foram
respondidos.
Sobre a preocupação com o que os filhos vêem 10 responderam que se
preocupam com a qualidade do que eles vêem, 10 se preocupam mas não tem tempo
para acompanhá-los, 5 não acham necessário se preocupar, porque acreditam que os
filhos já sabem discernir a qualidade do quem vêem, 1 não acha necessário se preocupar
e 3 questionários não foram respondidos.
Para 8 famílias, a televisão é o principal meio de informação mesmo tendo
acesso a outros, 13 à utiliza como meio de informação mas ela não é o principal meio, 5
as utiliza apenas para entretenimento, e 3 não responderam a questão.
Dezoito dos pais entrevistados acreditam que a televisão influencia na formação
dos filhos, 8 não acredita que esse eletrodoméstico influencie a formação dos seus e 3
entrevistados não responderam a questão.
Nenhum se pronunciou sobre influencia apenas positiva da TV, 2 afirmam que a
influencia é apenas negativa, 15 crêem que influem tanto positiva quanto negativamente
e 12 não responderam a questão.
Com relação a televisão como ajuda escolar, 4 pessoas não responderam a
questão, nenhum respondeu à alternativa na qual a TV é posto sim como um meio de
ajuda para a escola por ser educativa, como também a negação desse instrumento como
ajuda negativa não foi mencionado por quem respondeu as questões, apesar das opções
estarem postas, mas, os pais se demonstraram equilibrados, 21 escolheram a alternativa
de que tem a TV como ajuda, pois ela transmite conteúdo tanto positiva quanto negativo
e apenas 4 negaram a ajuda deste eletrônico por acreditaram que este trás apenas
conteúdo negativo.
Do mesmo modo, alguns dados também referentes ao Colégio GEO, mostram
que...
“[...]189 estudantes entrevistados com idades que variam entre 14 e 17,
praticamente todos assistem às programações oferecidas pela televisão.
[...] Sabendo que entre esses alunos entrevistados, 53%, possuem dois
ou três aparelhos de TV em casa e 37% tem mais de três televisores,
[...]. Entre os estudantes entrevistados, 79% deles afirmaram assistir a
TV todos os dias, 8% assistem de cinco a seis dias por semana; 9% de
três a quatro dias e com apenas 4% que declarou assistir à televisão de
um a dois dias por semana. E em relação ao tempo de permanência em
frente à TV, 46% dos jovens entrevistados afirmaram passar de uma a
duas horas por dia diante da TV, 33% passam de três a quatro horas,
11% de quatro a cinco horas e 10% declarou ficarem seis horas ou mais
em frente a TV”. (ARAÚJO, 2011). 3

Em relação às questões, seus resultados podem ser considerados positivos,
especialmente no que toca a parte dois. Como mostram os números, o acesso e interesse
3
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pelos meios de comunicação é um fato, a maioria dos pais são experientes, com
formação educacional formal, dentro dos padrões socialmente exigidos para a
participação no mercado de trabalho e habilitação para desempenhar a função pais, os
mesmos têm em algum momento de seu dia um horário que possa ser utilizado para
estreitar os laços familiares com os filhos, dividir algo em comum que gostam para se
entreterem, se informarem. E na primeira parte, se tem a informação de que além de
instrução mínima para o mercado de trabalho, as famílias também oferecem a esses
jovens padrões econômicos confortáveis, o que facilita o acesso a informações,
entretenimento e conhecimento.
Sendo assim, a própria família está dentro de padrões socialmente construídos
como ideais para a condição de cidadão em pleno sentido, e a televisão pode ser tida
depois de elo entre os membros da família, como o terceiro meio de formação e
influência, mesmo que informal, sobre a formação dos adolescentes e jovens, - já que a
escola é seguinte as relações intrafamiliares -, e isso é afirmado através da percepção
dos adultos sobre a TV, ou seja, ao menos para os formadores a não alienação quanto ao
objeto pode vir trazer melhor aproveitamento deste meio de comunicação, logo, a TV
aqui está também se dando como instrumento de socialização da família.
Apesar disso, outra questão torna-se inevitável. Qual o motivo de não ter
recebido os outros sessenta e seis questionários?
Têm-se duas possibilidades de resposta, que mesmo sendo diferentes, estão
diretamente ligadas: os alunos não entregaram os questionários aos pais – motivos esses
desconhecidos, mas cabe a hipótese de pouco entrosamento do aluno com a família
junto ao desinteresse pelo que vem da escola -, ou os pais estão distantes da instituição
escolar.
Por conta de tal novidade fora do planejamento da pesquisa, fora proposta ainda
outra tentativa de aplicação dos questionários, na expectativa de resultados mais
representativos, no entanto, de acordo com o coordenador pedagógico do colégio...
“é muito difícil a presença dos pais na escola. Ligamos para fazer
reclamações, eles não aparecem. Não vêm à escola. Os alunos já são grandes;
vem, voltam da escola sozinhos. Muitos pais trabalham o dia todo. Não vejo
outro jeito de aplicar esses questionários”. (Coordenador pedagógico, GEO,
jun. 2011).

Neste caso, resultados mais precisos foram impossibilitados. Porém, estes
imprevistos no decorrer do trabalho fizeram surgir um novo foco para investigação, que
possivelmente complementará a análise acerca da interligação entre família e escola,
mas agora a análise versará sobre os meios digitais de comunicação.
Pretende-se apurar como os meios digitais de comunicação podem ser, e estão
sendo utilizados para melhorar a comunicação entre instituição escolar e familiar, já
que, essa questão se mostra não apenas um problema de pesquisa, mas sim uma
dificuldade considerável pela qual passa a escola.
A ideia da possibilidade do projeto é investigar a relação entre escola e a
família através das redes sociais (E-MAIL, TWITTER, ORKUT, FACEBOOK, MSN,
etc.) e analisar propostas de ações aplicáveis de acordo com a realidade dada pelos
sujeitos, que possam modificar a realidade encontrada.
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AUTOBIOGRAFIAS EM QUADRINHOS: UMA ESTÉTICA DA EXISTÊNCIA

Geílson Fernandes de Oliveira1

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

INTRODUÇÃO
A escrita autobiográfica não é um fenômeno contemporâneo, embora este tenha se
tornado um estilo recorrente na prosa do século XXI, o século XIX é caracterizado por engendrar o
que alguns autores (FOUCAULT, 1986; SARLO, 2007) chamam de guinada subjetiva. Coincidindo
com o período vitoriano e com a ascensão do novo romance, o período marca a proliferação da
primeira pessoa nos textos ficcionais e documentais, algo que se intensifica nos séculos seguintes,
quando a intelectualidade passa a pensar o texto como uma partilha de experiência com os leitores,
adotando um estilo autorreflexivo.
Desta forma, é compreensível que sua afirmação enquanto gênero ocorra no século
seguinte - século XX - momento o qual se difunde a noção de indivíduo, ou seja, quando os sujeitos
adquirem a convicção histórica de sua existência. Neste período, a privacidade ganha novos
contornos, o que impulsiona, conforme o historiador Peter Gay (1998) o aparecimento de uma
infinidade de novelas, diários e relatos autobiográficos. Neste sentido, somente após a conquista da
privacidade a literatura passa a registrar a presença de um eu singular. É também a partir do século
XX que surge uma massa de leitores ávidos pelo secreto.
Conhecidas como “escritas de si”, as autobiografias podem ser definidas segundo
Lejeune (2008) como uma “narrativa retrospectiva em prosa que uma pessoa real faz de sua própria
existência, quando focaliza sua história individual, em particular a história de sua personalidade” (p.
14).
A constituição dessas narrativas introspectivas eleva ao plano público questões antes
restritas ao privado, que se tornam relevantes a partir da experiência partilhada de quem as
1
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vivenciou. O autor é protagonista e agente dessa visibilidade, a partir de um pacto de testemunho
com o seu leitor. Num movimento autorreflexivo que Hutcheon (1990) chamará de poética, textos
sedutores porque trazem em si a marca da subjetividade, por meio do relato confessional.
Tais recortes de experiências e vivências do/a autobiografado/a, podendo ser vistas
ainda como um retorno ao passado, que cria uma ideia de espontaneidade dos acontecimentos, para
ser visto e apreciado no presente. Nos últimos anos, a não-ficção tem conquistado um espaço que
anteriormente era ocupado quase que exclusivamente pelas histórias de ficção.
As autobiografias trazem acontecimentos que são considerados verdadeiros e
autênticos, por tornarem públicas experiências íntimas de um indivíduo real, um ser que as
vivenciou de fato – seja na narrativa mais literal ou na alusão metafórica - ou vezes em parte
aquilo que é retratado.
Nas autobiografias em quadrinhos, objetos de nossa análise, as histórias de vida e da
personalidade dos autores são retratadas graficamente, criando uma relação estética a partir da
convergência entre o eu criador e o eu personagem, destacado na história. Esta relação denota uma
projeção de si mesmo, uma vez que os personagens da história, inclusive o protagonista/autor são
desenhados sob uma perspectiva pessoal, ocasionando para o autor uma autorreflexão, e uma
reconstrução de si que busca o autoconhecimento.
Estas imbricações podem ser relacionadas a uma estética da existência, onde o autor
buscando o autoconhecimento e uma relação consigo mesmo faz uso das narrativas gráficas2 –
nomenclatura adotada para a referência às autobiografias em quadrinhos analisadas – com o
objetivo de encontrar em si respostas para os seus anseios e uma existência atingida por meio de um
processo estético.
Em sua obra tardia, Michel Foucault abordou questões referentes ao autoconhecimento
e cuidado de si como processos de resistência e de alteridade. Para o autor, a estética da existência
seria um processo de autodescoberta dos valores de si, onde o sujeito poderia se constituir enquanto
tal.
O conceito de estética da existência abordado no presente trabalho, ampara-se na
obra tardia de Michel Foucault. A partir de suas reflexões sobre a sexualidade, Foucault pontua que
os sujeitos que divergem dos padrões sociais e hierarquias morais, como os personagens que
analisaremos mais adiante, muitas vezes o fazem dentro de um processo de cuidado de si, tendo o
autoconhecimento como forma de aprimorar a si mesmo. O cuidado de si então é visto como uma
arte da existência (FOUCAULT, 1985, p. 50). Desta forma, o presente artigo se propõe a, no âmbito
destas duas Histórias em Quadrinhos, refletir, à luz da teoria e do corpus selecionado, sobre as
identidades culturais presentes na produção cultural das histórias em quadrinhos e observar a
relação entre a produção cultural autobiográfica nos quadrinhos e outras formas de expressão
autoral autobiográfica.
MATERIAIS E MÉTODOS
A realização do presente artigo foi precedida de uma revisão bibliográfica e de um
recorte do corpus, na seleção de duas obras para a análise. O marco teórico selecionado tinha por
finalidade associar as teorias pós-modernas a respeito da identidade ao pensamento pósestruturalista sobre a questão do sujeito contemporâneo, por este motivo a evidência ao conceito de
estética da existência de Michel Foucault, que tem o mérito de problematizar também a relação
entre arte e experiência.
Para a delimitação do corpus a ser submetido à análise de conteúdo, recorremos à lista
das obras traduzidas pelas editoras nacionais que se ocupam do gênero, com grande circulação

2
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nacional e referenciadas pela crítica e em premiações. Outro critério para a seleção, foi a
representatividade, nos textos, da questão da identidade e da estética de si. Cicatrizes ganhou o
National Book Award, na categoria literatura, em 2009 e Retalhos, em 2005, venceu três prêmios
Harvey, dois prêmios Eisner e o prêmio da crítica da Associação Francesa de Críticos e Jornalistas
de Quadrinhos.
Ambas são narrativas gráficas comumente associadas à literatura de formação (ASSIS,
2011), pois narram momentos de transição da infância à juventude dos autores-protagonistas. Há
ênfase, ainda, na autorrepresentação de uma relação de redenção e redescoberta de si por meio da
arte.
Nas autobiografias analisadas, o plano estético tem grande importância na construção
dos personagens apresentados, já que é a partir dele que podemos refletir sobre a projeção de si
mesmo que é feita pelos autores na obra, projeção esta que implica um autoconhecimento e uma
construção de si.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foucault retoma o conceito de cuidado de si da antiguidade grega, civilização com
princípios de moral e ética diferentes dos instituídos no presente.. A ideia de autoperfeição é vista
como uma vivência integrada com a verdade, que desafia, para isto, modelos vigentes. “O cuidado
de si aparece, portanto, intrinsecamente ligado a um “serviço de alma” que comporta a possibilidade
de um jogo de trocas com o outro e de um sistema de obrigações recíprocas” (FOUCAULT, 1984,
p. 59).
Ao resistir como sujeito, os autores autobiográficos moldam uma escultura de si por
meio das “artes da existência”, capaz de esgarçar a tolhida forma na qual são modelados os desejos
e impressões da realidade. Para Foucault:
As "artes da existência" devem ser entendidas como as práticas racionais e
voluntárias pelas quais os homens não apenas determinam para si mesmos regras
de conduta, como também buscam transformar-se e modificar seu ser singular, e
fazer de sua vida uma obra que seja portadora de certos valores estéticos e que
corresponda a certos critérios de estilo (FOUCAULT, 1983, p. 198-199).

Nas autobiografias, os autores intensificam as relações consigo, respeitando a si
mesmos e constituindo-se como sujeitos de seus atos, a partir de uma cultura de si onde “foram
intensificadas e valorizadas as relações de si para consigo” (FOUCAULT, 1985, p. 49).
Michel Foucault (1985) utiliza dos conceitos de “práticas de si”, “técnicas de si” e
“cuidado de si”, extraídos da antiguidade grega, para analisar a forma pela qual o sujeito se
constitui. Partindo desta perspectiva, as autobiografias podem ser vistas como práticas de si, lugares
onde a subjetivação é evidenciada como forma de constituição do sujeito, dando contornos a uma
existência.
Conforme Foucault, o sujeito pode se constituir de modo determinante por meio das
“práticas de si” que se constituiriam através dos “jogos de verdade”. Nas obras analisadas os “jogos
de verdade” são vistos nas lutas internas e externas a que os sujeitos autobiografados têm que passar
para conseguirem se aceitar do modo que são.
Tomando por base as teorias da identidade no contexto contemporâneo (HALL, 1997;
BHABHA, 1998), identificamos que há um processo de alteridade nos sujeitos da
autorrepresentação nas narrativas gráficas. Geralmente, os personagens das autobiografias são
sujeitos que enfrentam cotidianamente diversas lutas com a sociedade da qual fazem parte e
também consigo mesmos. São sujeitos da inquietude, que buscam uma inserção no mundo público,
e que para isto fazem uso de técnicas de si, vistas como estratégias para sobreviver em um
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determinado contexto e isto percebe-se pela expressão do diverso, do plural, da revelação de
episódios ou atributos que os singularize. Com as técnicas de si, os sujeitos tentam se transformar e
atingir um modo de ser, uma estilística da existência.
Em Cicatrizes (2010), David Small retrata por meio de uma graphic novel a sua
história, destacando os pontos que contribuíram para aquilo que podemos chamar de uma
construção de si.
Na obra, observamos características que contribuem diretamente para a constituição
de um sujeito, e a intencionalidade estética das técnicas de si, como são propostas por Foucault
(1985), passa a constituir-se enquanto tal; um sujeito da inquietude que enfrenta seus “jogos de
verdade” e se constitui a partir de uma estética da existência, que preza pelos cuidados de si.
Os processos de subjetivação presentes durante toda a obra nos permite fazer uma
análise que simetricamente resulta em um sujeito que passa a ter controle sobre si mesmo, como
veremos na análise que segue.
Nascido e criado em uma família tradicional de Detroit nos Estados Unidos, Small não
teve em sua infância relações recíprocas de carinho com os seus pais e irmão. As formas de
comunicação possíveis em sua casa, por exemplo, eram as seguintes: quando a mãe batia na porta
dos armários da cozinha, os socos que o pai dava no saco de boxe e o barulho do tambor de seu
irmão. Em sua casa o silêncio imperava em detrimento do diálogo.
O tratamento por parte dos pais era áspero, e durante a sua infância, Small arranjou um
jeito de conseguir a atenção de seus pais: ficando doente, - o personagem nasceu doente e quando
criança teve sinusite, mas o ficar doente, neste caso, pode ser visualizado como o início do uso das
técnicas de si para conseguir resistir e existir em seu ambiente. Outra técnica de si que encontramos
é o apego do personagem à escrita quando na sua infância, e ao desenho já quando adulto. Para ele,
com a escrita conseguia se transportar para um mundo só dele, sem as confusões e conflitos
cotidianos.
A narrativa gráfica de Small nos oferece detalhes das situações vivenciadas, que são
trazidos quadro a quadro, como por exemplo, quando da descoberta de um caroço em seu pescoço,
que vem ocasionar todo um enredo de acontecimentos e novas inquietudes para ele.
A descoberta deste caroço dá novos rumos à história, que se torna mais dramática. Por
causa do caroço encontrado em seu pescoço, Small tem que passar por cirurgias, momento o qual
traz mudanças no comportamento de sua mãe e de seus familiares. As cirurgias trazem
conseqüências trágicas, uma vez que depois delas o personagem principal perde grande parte de
suas cordas vocais, e consequentemente, de sua voz.
Para Small, o fato de ter ficado com apenas uma corda vocal, e ser impossibilitado de
falar como antes, resulta para ele em uma nova identidade, que é definida pela falta de voz. “O fato
de não ter voz o definirá a partir daquele momento, como as impressões digitais, a cor dos olhos e o
seu nome” (SMALL, 2010, p. 188). Para o protagonista o silêncio deixa de ser uma escolha, e a
partir de então, ele passa a se ver, e segundo impressões pessoais, a ser visto como alguém invisível
nas relações com os demais.
A falta de voz neste contexto, leva à necessidade de uma cultura de si, que possa
permitir novas formas de resistência e perspectivas de existência diante desse novo contexto. O
protagonista encontra uma saída do silêncio através de análises feitas com o psicólogo. O momento
da análise é visto como um momento de fuga e de encontro consigo mesmo, bem como quando das
novas relações de amizades com pessoas que também possuíam problemas, como artistas que não
deram certo. Toda esta mudança pode ser considerada como a busca de uma cultura de si, onde
fazendo uso de técnicas de si, o sujeito fundamentaria suas necessidades e organizaria suas práticas.
Segundo Foucault,
“Pode-se caracterizar brevemente essa “cultura de si” pelo fato de que a arte da
existência – a techne tou biou sob as suas diferentes formas – nela se encontra
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dominada pelo princípio segundo o qual é preciso “ter cuidados consigo”, é esse
princípio do cuidado de si que fundamenta a sua necessidade, comanda o seu
desenvolvimento e organiza a sua prática” (FOUCAULT, 1997, p. 49)

A partir do cuidado de si, novas artes da existência são encontradas. O novo jeito
sussurrante de falar, é visto também no aspecto do balão, que ao invés de ter uma linha contínua,
passa a ser pontilhada. A arte, mais especificamente a pintura, passa a ser a nova forma de
expressão de David Small. Esta técnica de si permite que ele se sinta como sujeito que ainda pode
se expressar como antes, só que agora de uma outra forma, mas que do mesmo modo, possa sentir
respeito por si mesmo e ser respeitado. Com o cuidado de si, é intensificada a importância de se
respeitar e conhecer a si mesmo.
Sobre o cuidado de si e as técnicas de si, essa cultura “[...] não constitui um exercício
da solidão, mas sim uma verdadeira prática social” (FOUCAULT, 1985, p. 57), pois os resultados
deste cuidado de si consigo mesmo são vistos quando os sujeitos se reconhecem enquantos sujeitos
subjetivos, e passam a se aceitar e serem aceitos enquanto tal, como ocorre com David Small em
sua obra.
Semelhante ao que ocorre em Cicatrizes (2010), na obra autobiográfica Retalhos
(2009) de Craig Thompson, o uso das técnicas de si contribui efetivamente para a construção do
sujeito, limitador do ponto de vista da liberdade individual, mas um espaço propício a constituição
de resistência, sobretudo por meio da arte, como vemos. Retalhos (2009), traz riscos fortes e
expressivos, que denotam a intensidade das experiências que agora são reproduzidas em uma
autobiografia.
Assim como Small em Cicatrizes (2010), Craig Thompson (2009) também retrata em
sua graphic novel sua relação com a família, que também é mostrada como sendo complicada, uma
vez que quando criança, ele não tinha direito à opinião, tendo que aceitar ordens de seus pais, e
dividir uma cama de casal com o seu irmão mais novo. A obra também relata as dificuldades de
sociabilidade na relação de Craig com a escola e com seus colegas.
Outro momento de saída daquele contexto em que ele não conseguia constituir-se
como sujeito era quando desenhava, momento o qual se sentia também mais próximo de seu irmão,
uma vez que desenhavam juntos..
Todavia, mesmo com estas técnicas de si, que visavam agir como um escape, ainda
era forte a influência da religião em sua vida, e Craig sempre era influenciado pelas promessas de
uma vida perfeita no céu, visto como um lugar perfeito, sem dores e provações. Durante sua
infância, abriu mão de diversos momentos por este mundo prometido.
A passagem da infância para a adolescência de Craig é fortemente marcada pelo
discurso religioso e suas regras, que impossibilitavam o protagonista a diversas ações. Ele tinha o
medo de ganhar o mundo e perder a alma e a oportunidade de ir para o céu, por exemplo. Os
sentimentos de culpa são constantes durante toda a obra, dado que a todo tempo, o personagem tem
a impressão de estar pecando e desagradando ao seu Deus e a sua religião, que lhe permitia a visão
de uma humanidade perfeita. No caso, ele seria o imperfeito, com seus pensamentos inquietantes
que fugiam àquele contexto, no meio de toda a perfeição criada por Deus.
Todavia, em dado momento, Craig tem a decisão de confrontar o próprio destino (p.
165), e emergem novas práticas de si, que passam a constituir um sujeito feito da resistência. Uma
marca estética de subjetivação que percebemos na narrativa ocorre quando ele se afasta da religião,
nesse momento, o autor passa a se desenhar com outros traços, mais ricos em detalhes e com mais
vida, o que pode ser relacionado a uma nova existência, onde “o conhecimento de si ocupa
evidentemente um lugar considerável” (FOUCAULT, 1985, p. 63).
CONCLUSÃO
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O cuidado de si, nas duas obras escolhidas para análise, aparece como algo ligado a um
“serviço da alma” (FOUCAULT, 1984, p. 59), que ocasiona um jogo de trocas consigo mesmo e
com os outros em um sistema de obrigações onde os sujeitos se constroem como seres de sua
própria existência.
Este permite o autoconhecimento e uma autorreflexão sobre si mesmo. Por meio das
autobiografias, os autores demonstram as estratégias que possibilitam uma produção da verdade de
si, a partir do momento em que suas subjetividades são compartilhadas, bem como o quanto a
resistência pode contribuir em um determinado contexto para a formação do sujeito, permitindo a
descoberta e encontro com uma estética da existência.
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Capacidades Institucionais e a Gestão Social no desenvolvimento do Território da
Cidadania Açu-Mossoró (RN)1
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Resumo
O desenvolvimento dos territórios rurais é desafiador quando as suas diferentes dimensões
(sociocultural, econômica, ambiental e político-institucional) são integradas eficientemente com
a política territorial. Desafiador por procurar desconstruir o mito setorial dos modelos exógenos
e concentrado, e na medida em que busca uma interação no nível local entre os diversos atores.
Estes atores geralmente encontram-se inseridos em um ambiente institucional e são eles quem
promove a articulação institucional e realizam a gestão social das políticas que, via estruturas de
governança impulsionam o desenvolvimento territorial. O objetivo deste artigo é identificar-se
com a “perspectiva territorial”, e surge como esforço para através das capacidades institucionais
e da gestão social compreender o funcionamento das estruturas governança e superar a
concepção dos modelos setoriais que, geralmente, tem orientado as atividades relacionadas com
a agricultura. A metodologia consiste em definir a capacidade para fazer a gestão social do
território, a partir do nível do ambiente institucional da política (macro) e do nível do arranjo
institucional do território (micro). A teoria é pautada na perspectiva dos Atores de Norman Long
e Jan Douwe van der Ploeg, e da Nova Economia Institucional de Ronald Coase, Oliver
Williansom, Douglass North e Vitto Saccomandi. Demonstra-se, portanto, uma tentativa de
mudança de ênfase em que se busca estimular condições para que forças endógenas possam se
desenvolver, além da capacidade coletiva dos atores em elaborar estratégias e gerar resultados
visando o desenvolvimento dos territórios rurais.
PALAVRAS-CHAVES: Desenvolvimento regional; Governança; Sustentável; Território.

1. INTRODUÇÃO
O processo de desenvolvimento territorial tem se mostrado desafiador quando é
colocada diante dos elaboradores de políticas a necessidade de gerar ações capazes de
transformar as estruturas produtivas considerando sua complexidade a partir das suas
dimensões: econômica, ambiental, sociocultural e político-institucional. Desafiador por buscar
desconstruir o mito setorial dos modelos exógenos de crescimento, e depois construir arranjos
que promovam a articulação institucional e estimulem a interação no nível local e regional
entre os diversos atores. Entretanto, ao analisar estudos sobre as capacidades institucionais e a
gestão social dos territórios observa-se que nem todos os municípios que formam o território
apresentam arranjos institucionais sólidos, alguns inclusive estão em fase inicial de
construção desses arranjos, ou estruturas de governança. Os resultados apresentados refletem
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por vezes, na ausência de fortalecimento das redes tecnológicas, produtivas, sociais, culturais,
etc., que existem ou venham a existir nos municípios que constituem o território.
O desenvolvimento é a que fundamenta a construção dos indicadores das
capacidades institucionais, ICI (via formação de arranjos), e da gestão social do Colegiado
Territorial visando o desenvolvimento dos territórios rurais nos seus diversos níveis e
dimensões. Neste sentido cabe perscrutar até que ponto o Colegiado Territorial tem cumprido
o papel de constituir-se num espaço democrático capaz de articular as capacidades
institucionais visando à eficiência da gestão social das políticas territoriais? Nos termos da
referida questão, cabe avaliar se o formato do seu arranjo institucional, na forma como foi
implementado e no seu alcance, contribui de fato para unir de forma eficiente a sociedade
civil e o poder público nos seus diversos níveis, em torno de um projeto de desenvolvimento
rural e territorial.
Long (2001) apresenta uma abordagem teórica e metodológica para análise da
ação social e da intervenção para o desenvolvimento sob um ângulo construtivista, muito
adequada ao desenvolvimento territorial, opondo-se às tradicionais análises estruturalistas. O
objetivo de Long não foi formular uma teoria genérica baseada em princípios universais, mas
entender os processos de mudança pelos quais as formas sociais surgem, são transformadas e
retrabalhadas na vida cotidiana das pessoas. O enfoque orientado ao ator encontra espaço para
análise da multiplicidade de racionalidades, desejos, capacidades e práticas (Long, 2001).
Já para Dallabrida e Becker (2003), uma das estratégias para contribuir na
construção desse novo paradigma nos territórios rurais e superar a frágil capacidade de gestão
social e institucional é a cooperação e a participação ativa dos atores territoriais nos diferentes
estágios de elaboração, implantação e avaliação das políticas públicas territoriais. Esta é uma
ação que poderá contribuir com o fortalecimento das estruturas de governança territorial e
deve ser incentivada e replicada junto aos colegiados nos territórios.
Assim, todos os esforços no tocante a promoção do desenvolvimento rural
sustentável de um território implicam na manutenção de uma relação horizontal entre os
representantes (sociedade civil e governos municipal, estadual e federal), onde o exercício da
comunicação e o entendimento entre eles colaborarão para uma boa governança territorial
(DALLABRIDA e BECKER, 2003).
O colegiado pode ser compreendido como um espaço político e uma arena de
conflitos. Segundo Nunes et al. (2011), isso faz questionar qual deve ser o papel dos espaços
locais e regionais em um período de intensas transformações no meio rural e de como os
representantes que fazem parte do colegiado do Território da Cidadania Açu/Mossoró tem se
esforçado para o estabelecimento de características como: a dimensão territorial, a interação
com as instâncias municipais, estaduais e federal e os objetivos e projetos capazes de
promover o desenvolvimento integrado.
Em todos estes níveis, segundo van der Ploeg et al. (2000), aparece uma série de
respostas, ou estratégias, que estão relacionadas ao paradigma modernizador anterior
fundamentado na revolução verde. Com isso, no meio rural têm surgido modelos que
vislumbram a necessidade de superar os entraves que dificultam o desenvolvimento, tendo nas
políticas públicas um mecanismo importante. Todavia, cabe lembrar que a essência do
desenvolvimento rural encontra-se ligada a uma forma de reivindicação da organização
territorial.
3. MATERIAIS E MÉTODOS
A metodologia consiste em definir a capacidade institucional para realizar a
gestão social do território em termos técnicos e políticos, a partir do nível do ambiente
institucional (macro) e do nível do arranjo institucional (micro). No nível dos arranjos cabe
destacar a gestão dos conselhos, a capacidade das organizações, os serviços institucionais
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disponíveis, os instrumentos de gestão municipal, os mecanismos de resolução de conflitos, a
infraestrutura institucional e as iniciativas comunitárias e participação. Para os 37 (trinta e
sete) territórios rurais foi utilizado o Questionário (Q1), este aplicado às instituições públicas
municipais. Dessa forma, a unidade de análise é o município e os entrevistados são
representantes do Poder Público [prefeito (1) e Conselho Municipal (1)] e da Sociedade Civil
(todos os membros do Colegiado Territorial). O objetivo aqui é o de estabelecer a situação das
capacidades institucionais dos atores no território por meio de indicadores de capacidades
institucionais, o ICI. Cada indicador de Capacidades Institucionais varia entre 0 (zero) e 1
(um), sendo que, o valor 1(um) indica maior capacidade, e, 0 (zero), menor capacidade das
instituições do território. Estes indicadores permitirão criar estratos territoriais em termo do
grau de avanço no desenvolvimento institucional, que é considerado um dos fundamentos
para o êxito da estratégia de gestão social do território e da execução da política. O
questionário é formado por 27 questões e seu tempo de aplicação raramente ultrapassa os 20
minutos. A sua aplicação, que obtêm a percepção dos entrevistados, está prevista para duas
fases: a primeira ocorreu entre outubro de 2010 e setembro de 2011 e a segunda está prevista
para ocorrer de outubro de 2012 a setembro de 2013. As percepções dos entrevistados são
mensuradas em escalas de 1 a 5 com valores indo da pior para a melhor percepção. Uma vez
pautada na percepção, as respostas são claramente subjetivas. Por isso, não há perguntas
quantitativas, mas sim de caráter subjetivo e qualitativo.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Capacidade Institucional (CI) dos Territórios da Cidadania é baseada nas
informações adquiridas junto aos atores locais que atuam e influenciam diretamente no
âmbito do território. Estes atores são os gestores municipais (prefeitos), e os membros do
Colegiado Territorial que representam neste espaço o poder público (municipal, estadual e
federal) e a sociedade civil. Ao Colegiado Territorial, na sua condição de espaço de discussão
e concertação, cabe articular e coordenar as ações de desenvolvimento do território, com
vistas à construção coletiva e implantação do Plano Territorial de Desenvolvimento Rural
Sustentável, o PTDRS, em seus diversos ciclos. Cabe ainda ao Colegiado promover a
elaboração das agendas de prioridades, bem como a seleção dos projetos de estruturação
econômica a serem implantados a cada fase do Programa Nacional de Desenvolvimento Rural
Sustentável.
Institucionalmente o município representa a unidade mais importante do território
e o êxito das ações de desenvolvimento territorial passam, indiscutivelmente, pela sua
eficiente, efetiva e intensa participação. Por outro lado, as Universidades sempre foram
organizações indispensáveis e centrais nos processos de inovação para o desenvolvimento em
qualquer região do mundo, especialmente as mais desenvolvidas. O papel da Universidade
enquanto dinamizador do processo de desenvolvimento se dá através da sua capacidade de
gerar mudanças estruturais e contribuir para o desenvolvimento territorial por meio da
disseminação de processos constantes de inovação. Através do ensino, pesquisa e extensão, a
Universidade oferece elementos essenciais para dinamizar o território potenciando seus
setores produtivos, através da formação de recursos humanos e da criação e difusão de
processos de inovação tecnológica.
Diante deste cenário não é de se espantar com os resultados revelados pela
pesquisa quanto aos indicadores de capacidades institucionais (ICI), talvez algo resultante da
ação da academia que os membros predominantes no Colegiado Territorial não gostariam de
mostrar. As pesquisas mostram que os indicadores de capacidades institucionais (ICI) têm
apresentado baixo desempenho no que se refere a elementos de gestão social que podem ser
considerados importantes para o funcionamento mais eficiente das estruturas de governança
que promovem o desenvolvimento sustentável dos territórios. Desenvolvimento este que
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deveria ter sido sempre fruto da discussão e do debate participativo e democrático entre
membros do Colegiado Territorial e os gestores municipais, acerca da gestão das formas de
exploração e demais ações de desenvolvimento que devam ser adotadas pelos diversos atores
territoriais.
Neste novo paradigma, o desenvolvimento territorial é visto como processo de
transformação multinível, multifacetado e multiator, conforme Ploeg et al. (2000), e do ponto
de vista institucional Saccomandi (1998) definido como embedded, ou seja, enraizado em
tradições construídas e desenvolvidas através da história, ou da sua trajetória. Isso deixa clara
a necessidade da ação coletiva cooperativa e da participação efetiva dos principais atores e
organizações locais (membros do Colegiado, gestores municipais e Universidades) na
construção da dinâmica territorial, caso se queira realmente alcançar o tanto almejado
desenvolvimento sustentável dos territórios. Em todos estes níveis, segundo Ploeg et al.
(2000), aparece uma série de respostas, ou estratégias, que estão relacionadas ao paradigma
anterior da revolução verde. Ao considerar a relevância da discussão, percebe-se o esforço de
direcionar o debate do desenvolvimento para o âmbito regional, por meio das políticas
territoriais. Este exercício permanente resulta no histórico de esforços que almejam o
desenvolvimento regional, podendo ser observado com a criação dos Territórios Rurais em
2003 e, finalmente, com Territórios da Cidadania em 2008.
Os resultados, aqui para o caso do Território Açu-Mossoró (RN), conforme tabela
1, fundamentam esta constatação. Como é notada, a situação é traduzida pelos membros do
colegiado quando respondem sobre essa base institucional, conferindo ao arranjo institucional
(e as estruturas de governança) o índice de 0,683 (médio alto) e os serviços institucionais
disponíveis 0,365 (médio baixo). Ou seja, o resultado pode indicar que as instituições (regras
e normas que baseiam o fomento ao crédito, o acompanhamento técnico, a defesa do meio
ambiente, etc.) existentes não desenvolvem de forma satisfatória os serviços junto aos atores.
Tabela 1: Capacidades institucionais do Território da Cidadania Açu-Mossoró (RN)
Capacidades Institucionais
0,485
MÉDIO
Gestão dos Colegiados
0,558
Médio
Capacidades Organizacionais
0,603
Médio Alto
Serviços Institucionais Disponíveis
0,365
Médio Baixo
Instrumentos de Gestão Municipal
0,603
Médio Alto
Mecanismos de Solução de Conflitos
0,385
Médio Baixo
Infraestrutura Institucional
0,683
Médio Baixo
Iniciativas Comunitárias
0,415
Médio
Participação
0,459
Médio
Fonte: SGE/MDA-FACEM/UERN. Pesquisa de Campo, 2011.
Legenda: 0,00 – 0,20= Baixo
0,20 – 0,40= Médio Baixo
0,40 – 0,60= Médio
0,60 – 0,80= Médio Alto
0,80 – 1,00= Alto

Esse fator se revela preocupante para o desempenho da política territorial no
momento em que passa a ser limitante para o desenvolvimento territorial, pois interfere não
somente nos resultados efetivos relacionados à articulação institucional entre os atores locais
representantes da sociedade civil e do poder público em suas diversas esferas.
Tomando como exemplo o Território Açu-Mossoró, tanto o processo de
articulação institucional como as tentativas de concertação e a constituição dos consensos
coletivos apresentam limitações, a exemplo da ausência dos gestores municipais e da pouca
participação dos representantes públicos no processo de decisão do Colegiado Territorial,
como mostra a Figura 3 abaixo.
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Figura 1: Capacidade de decisão de cada membro do Colegiado Territorial
Fonte: SGE/MDA-FACEM/UERN. Pesquisa de Campo, 2011.

Percebe-se na figura acima que, quando questionados sobre a capacidade de
decisão de cada membro do Colegiado Territorial, os integrantes do poder público e das
Universidades são os que apresentam menor capacidade em decidir. Nota-se ainda que das
três esferas de poder a municipal se mostram menor que a estadual e a federal, onde deveria
ocorrer justamente o contrário, os representantes do poder público municipal encontram-se no
mesmo nivelamento dos representantes das Universidades, enquanto a maior capacidade de
decisão está nos movimentos sociais.
Para afirmar a figura 1 acima, quando perguntados sobre frequência com que os
problemas prejudicam o desempenho do Colegiado Territorial, o problema que mais prejudica
o desempenho do arranjo institucional é justamente a pouca participação dos gestores
públicos, conforme mostra a figura 2.

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

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

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

Chama a atenção na figura acima o fato de 42,05% dos 77 entrevistados da
pesquisa terem respondido que foram capacitados sobre desenvolvimento territorial, 39,77%
sobre planejamento participativo e elaboração de planos de desenvolvimento. E o que nota-se
é que pelo formato institucional que o Colegiado Territorial se manteve parece que esta
capacitação não foi suficiente para impactar e resultar numa associação eficiente do
conhecimento adquirido pelos membros do Colegiado com as ações de desenvolvimento
territorial.
Citando mais uma vez o Território Açu-Mossoró, o quadro 1 mostra a sequência
de projetos econômicos que deveriam ter sido implantados e estar funcionando em diversos
municípios, tendo sido destinados recursos financeiros somente do MDA, sem as
contrapartidas, na ordem de quase R$ 3 milhões.
Quadro 1: Estruturação econômica com recursos do PROINF no Território Açu/Mossoró (RN) 2003-2010
Proponente Ano
Descrição
Situação Valor MDA
187.550,00
2005 1 Mini Usina de beneficiamento de leite.
Atrasada
132.020,43
2006 1 Veículo utilitário com baú isotérmico.
Concluída
188.000,00
Prefeitura 2007 Fortalecimento da cadeia produtiva do leite.
Concluída
99.000,00
2008 1 Auditório na Mini Usina com aquisição de
Não Iniciada
equipamentos, móveis e utensílios Alto do Rodrigues.
127.000,00
2006 Construção e equipamento para grupos produtivos de Paralisada
Projetos de Assentamento de Mossoró (RN).
150.000,00
2007 1 Central de Comercialização da Agricultura Familiar Não Iniciada
Prefeitura
de Mossoró (RN).
374.924,75
2009 Ampliação da Central de Comercialização da
Não Iniciada
Agricultura Familiar de Mossoró (RN).
99.750,00
2008 1 Mini Usina para beneficiamento de produtos da
Atrasada
Carnaubeira de Ipanguaçu (RN).
Prefeitura
2009 1 Unidade didática de processamento de carne.
Não Iniciada 363.971,07
195.000,00
2009 1 Parque de exposição de Animais da agricultura
Não Iniciada
Prefeitura
familiar do vale do Assu.
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2010 Ampliação do parque de exposição de Animais no
município de Assu.
Prefeitura 2009 1 Usina de beneficiamento de pescados de Pendências.
2010 1 Centro de Comercialização de animais de pequeno
Prefeitura
porte.
Secretaria 2008 Complementação da Mini Usina de beneficiamento de
leite de Alto do Rodrigues.
Estadual da
Agricultura
2010 Máquinas e equipamentos para entreposto de mel de
Emater
Serra do Mel.
Fonte: Banco de Dados FACEM/UERN. Pesquisa de Campo, 2011.
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Não Iniciada

200.000,00

Não Iniciada
Não Iniciada

126.750,00
100.000,00

Não Iniciada

175.112,00

Não Iniciada

409.536,00

TOTAL

2.928.614,25

Em síntese, vale ressaltar a urgente necessidade de mudança do formato do
arranjo institucional do Colegiado Territorial, tendo em vista que o processo de gestão social
deve acontecer fazendo funcionar estruturas de governança capazes de desencadear a
dinamização econômica e, consequentemente, o desenvolvimento territorial sustentável. Não
se pode mais tolerar a manutenção desta situação sem que haja uma transformação positiva no
combater às desigualdades sociais. Nessa direção, o Colegiado Territorial possui um
importante papel como espaço de discussão e de concertação, no sentido de apoiar projetos
econômicos e ações que internalizem a interação entre os atores e organizações (gestores
municipais, membros do Colegiado e Universidades) e promova a dinamização dos territórios
a partir das suas dimensões: econômica, social, ambiental e político-institucional.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao analisar a dinâmica e a complexidade do território, percebe-se que o mesmo é
resultante de uma relação desigual de forças, que envolve o domínio e/ou o controle
econômico-político do espaço e sua apropriação, quer seja material ou simbólica. Tais
processos foram anteriormente fortalecidos por meio da adoção e introdução de modelos
exógenos de modernização da agricultura. Historicamente, as políticas públicas direcionadas
ao desenvolvimento rural buscaram introduzir modelos pré-concebidos que não observavam a
diversidade do espaço geográfico e tão pouco, tinham a preocupação em buscar no diálogo
com os atores locais um ambiente que legitimasse a sua formulação, implantação e avaliação
das ações desenvolvidas.
A análise deste artigo constatou que os Territórios da Cidadania têm buscado
desenvolver desde o ano de 2003 alguns mecanismos que possibilitem a reversão de modelos
exógenos para uma dinâmica mais endógena, porém a fragilidade das capacidades
institucionais e a deficiência da gestão social tem dificultado o funcionamento das estruturas
de governança e restringido o alcance das políticas públicas pensadas para desenvolver o
território. Isto é refletido no esforço que vem sendo posto em prática com a criação dos
Colegiados Territoriais, espaços de discussão e concertação onde são apresentadas e definidas
ações e projetos de estruturação econômica via políticas públicas. Entretanto, esse espaço
ainda necessita de bases institucionais mais sólidas para se configurar definitivamente como
um ambiente de definição de estratégias que visam o fortalecer as atividades econômicas e
elevar os níveis de condições de vida da população que habita o local.
Em síntese, o território entendido como uma fração de espaço historicamente
construída através das inter-relações dos atores sociais, econômicos e institucionais que atuam
neste âmbito espacial, apropriada a partir de relações de poder sustentadas em motivações
políticas, sociais, ambientais, econômicas, culturais etc, emanadas do Estado, de grupos
sociais ou corporativos, instituições ou indivíduos é o lugar em que as populações criam
significados e imagens que forjam as identidades e as aderências que fixam o indivíduo e o
seu grupo social a um espaço particular, deve ser planejado e gerido com vista ao
fortalecimento da economia e da conservação dos seus recursos.
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CARACTERIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO DE OBSERVAÇÃO DE
GOLFINHOS EM BAÍA FORMOSA (RN)

Lucélia Allynny Fernandes Silva1, Tatiana Moritz2

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

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

INTRODUÇÃO
O turismo contemporâneo é um "consumidor" intensivo da natureza. Sua evolução,
ocorreu como consequência da "busca do verde" e da "fuga" da vida conturbada dos grandes centros
urbanos por aqueles que procuravam recuperar o equilíbrio psicofísico estando em contato com
ambientes naturais (RUSCHMANN, 1997). Um segmento turístico que se enquadra nessa nova
perspectiva é o ecoturismo pela sua interface com o desenvolvimento sustentável, educação
ambiental e valorização dos usos e costumes locais. As características do município de Baia
Formosa, conferem uma potencialidade para o desenvolvimento do ecoturismo. Dentre as
atividades que podem ser desenvolvidas em consonância com este tipo de turismo está o Turismo
de Observação de Cetáceos (TOC), que gera mais de 1 bilhão de dólares e anualmente atrai mais de
9 milhões de turistas em 87 países e territórios. Essa atividade vem se expandindo no Brasil, com
mais de 1.600 pessoas participando do TOC em Imbituba, Santa Catarina, em 1998, e mais de
10.000 pessoas, em 2000 (HOYT, 2001). O TOC surge como uma ferramenta de conservação
1
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dessas espécies. No entanto, da mesma forma que o turismo utiliza a natureza como um produto
turístico igualmente a consome.
Acompanhando os discursos ambientalistas que despontavam, e a partir da percepção
que além de divisas o turismo também gerava impacto negativo, surgem às primeiras definições de
turismo sustentável. Os novos segmentos têm como prerrogativa a utilização de áreas naturais de
forma controlada, propiciando o contato com o ambiente natural, sem provocar impacto no local
visitado nem para as comunidades receptoras. Como exemplo o ecoturismo que “é um segmento da
atividade turística que utiliza de forma sustentável o patrimônio natural e cultural, incentiva sua
conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista através da interpretação do
ambiente, promovendo o bem estar das populações envolvidas” (WESTERN, 1994, p.19). Uma das
suas premissas é a promoção da educação ambiental que é aquela que capacita as pessoas ao
exercício de uma atuação consciente no espaço social, através de uma visão crítica da realidade
(MEYER, 1991), não se restringindo apenas a conscientização, mas também a aplicação desse
conhecimento na participação da gestão dos recursos naturais. Por esse motivo é que a participação
e atuação da comunidade receptora na atividade turística são de grande importância.
O munícipio de Baía Formosa está localizado a 94 km da capital do Rio Grande do
Norte, é dotada de atrativos naturais que lhe conferem capacidade para o desenvolvimento do
turismo, além de possuir um artesanato e folclore local bastante expressivo. Apesar de dispor de
uma infraestrutura mínima para atender a uma demanda turística, tais como: (a) Praias: do Porto, da
Cacimba, do Presídio, do Bacopari, do Farol, da Barreirinha, da Peroba, João dos Santos, da
Cachoeira, do Urubu, da Cotia, Barra do Sagi, do Sagi, Barra do Guaju; (b) Rios: Guaju, Sagi; (c)
Dunas e Falésias; (e) Lagoas: existentes no interior da RPPN Mata Estrela, como a lagoa
Araraquara ou lagoa da Coca Cola como é conhecida; (f) Manguezal; (g) Mata Atlântica. O
Turismo de Observação de Cetáceos (TOC), uma atividade relativamente nova na cidade, sendo o
cetáceo mais avistado na região o boto cinza (Sotalia guianensis). Segundo estudos realizados em
locais que desenvolvem o TOC através de embarcações indicaram que a presença dos barcos na
área interfere de forma negativa no comportamento dos golfinhos, principalmente no que se refere
aos indivíduos imaturos (filhotes), conforme observado na praia da Pipa - RN (Santos Jr. et al.
2006). Deste modo, o presente estudo tem como principais objetivos da pesquisa são: a)
Caracterizar as operações de turismo de observação de golfinhos na Praia de Baía Formosa – RN; b)
Identificar o perfil sócio econômico e cultural dos operadores de turismo e turistas que realizam os
passeios para observar os golfinhos; c) Caracterizar as concepções da população e turistas sobre a
importância da conservação marinha no local. Essa pesquisa poderá ser utilizada como ferramenta
para o desenvolvimento de medidas para possibilitar a observação sem que altere nem comprometa
o ambiente nem a experiência do turista, sendo uma dessas medidas a criação de normas de manejo.
Além de ampliar a formação de pesquisadores especializados em estudos relacionados e utilização.
MATERIAL E METÓDOS
A pesquisa foi realizada no período de maio a julho de 2012. Utilizando-se como
procedimento metodológico descritivo de abordagem qualitativa que implica na observação dos
fenômenos sociais, e participação do pesquisador no universo de ocorrência desses fenômenos
(DENCKER, 1998). Pesquisando-se fontes primárias e secundárias. A análise de dados foi realizada
através de tabulação simples, sendo utilizada em alguns casos a Escala Likert que é uma escala
psicométrica, onde em geral os entrevistados registraram concordância ou discordância do assunto
abordado. Os dados foram coletados através de abordagem direta para a realização de entrevistas e
aplicação de questionários, que possuíam questões abertas e fechadas, sendo também realizada
observação participante. Foram utilizados três tipos de questionários que diferiam de acordo com o
público-alvo, sendo eles os condutores das embarcações e donos das operadoras, uma amostra de 50
moradores da comunidade local, e a proposta de uma amostra de 50 turistas para aplicação antes e

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

754

após o passeio para observação. Porém, em razão da quantidade de turistas que realizam o passeio
para observação de golfinhos em Baía Formosa, por variações na mudança de clima, entre outros,
foram coletados apenas dados referentes a nove turistas. Ambos os questionários possuíam em
comum, questões referentes ao entendimento em relação ao turismo de observação de cetáceos,
conservação ambiental e sustentabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados apresentados nesse item estão relacionados ao desenvolvimento do TOC
em Baía Formosa, assim como a identificação do perfil sócio econômico e cultural dos operadores
de turismo e turistas que realizam atividades de observação bem como as concepções sobre a
importância da conservação ambiental e marinha. Além de dados obtidos junto à comunidade local.
O turismo de observação de golfinhos em Baía Formosa, é uma atividade relativamente
nova, desenvolvida a partir do entendimento de seu potencial naquela região. Os passeios são
realizados apenas por duas operadoras, cujos donos são moradores da própria cidade que não
possuem formação especifica para o desenvolvimento da atividade, com idade entre 40 e 60 anos,
em maioria o sexo masculino. Por observação participante, pode-se perceber que a educação
ambiental não é promovida, fugindo à lógica do Ecoturismo, resultado da falta de formação
adequada. Uma vez que não são passadas informações referentes ao local em que a atividade
acontece, nem a respeito dos golfinhos e a importância da conservação. Essas operadoras não
possuem parceria com hotéis, pousadas, agências ou outros, sendo assim vendem o passeio ao
turista por meio de abordagem direta nos principais pontos da cidade. Em relação aos impactos
causados ao meio em que ocorre, tais como: o barulho produzido pelo barco, o óleo jogado ao mar
pela embarcação, lixo jogado ao mar até mesmo na realização do passeio, aspectos que podem
prejudicar a vida marinha. Alguns aspectos podem resultar em alterações do comportamento dos
golfinhos. Já que estes animais costumam passar horas do dia descansando em baías ou lagoas
internas de atóis perto de águas profundas; e ao escurecer, eles se deslocam para o alto mar com a
finalidade de se alimentar. O turismo ocorre nestes momentos essenciais à vida dos cetáceos, o que
torna o encontro mais garantido. Porém, essa atividade pode trazer consequências danosas, como
mudanças comportamentais causadas pela presença de embarcações (SANTOS Jr. et al, 2006;
FILLA e MONTEIRO-FILHO, 2009, SILVA Jr., 2010).
Embora a atividade não aconteça com o acompanhamento de normas, em resposta aos
questionários aplicados tanto antes da realização do passeio quanto após, demonstraram acreditar
que a atividade pode não causar um impacto maior já que os passeios não acontecem com grande
frequência como em outras cidades, utilizando como exemplo a cidade de Pipa-RN. Nessa
perspectiva, o turismo em Baia Formosa é uma atividade recente e é necessária a implantação de
medidas que eliminem ou reduzam os impactos sócios ambientais, para que atividade não tenha um
fim precoce causando um impacto ambiental irreversível. Devido a amostras insuficientes não serão
apresentados gráficos relacionados aos barqueiros.
Já ao que se refere ao perfil do turista que realiza o passeio de barco para observar
golfinho em Baía Formosa, tem e idade média 21 a 30 anos, e 31 a 40 anos respectivamente, com
renda familiar acima de três salários mínimos, que viajam por lazer. Cinco dos entrevistados
realizaram o passeio pela primeira vez e todos eles ficaram sabendo do passeio por indicação de
amigos ou parentes que realizaram a atividade. Com o principal objetivo a observação de golfinhos.
Sete entre os nove entrevistados apresentaram como origem a região nordeste. Embora os passeios
ocorram com pouca frequência, e aconteçam de maneira improvisada, os turistas que realizaram o
passeio se mostraram satisfeitos, sendo que sete dos entrevistados a classificaram como ótima, e
dois como uma boa experiência e que fariam novamente em outra oportunidade. Ao que diz respeito
às questões referentes aos impactos da atividade, em resposta ao questionário antes e após a
atividade, sete dos entrevistados discordaram totalmente que o passeio de barco causaria impactos,
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e quatro entrevistados concordaram parcialmente que a aproximação e o barulho produzido pelo
barco poderiam afetar os golfinhos. Os questionamentos referentes à presença do barco e a
existência do passeio obtiveram a mesma resposta quando feitos antes e após a atividade (sete
discordaram totalmente, um discordou parcialmente e quatro concordaram parcialmente),
considerando que não causaria impacto ao meio em que se realiza, e que a aproximação não
intimidaria os golfinhos. Os entrevistados demonstraram conhecimento em relação à conservação
ambiental e desenvolvimento sustentável, quesito avaliado de acordo com as respostas em questões
abertas. O que reforça as novas concepções de turismo que se referem ao “novo” turista com uma
necessidade do reencontro com áreas naturais visando a sustentabilidade dos destinos turísticos. Os
novos turistas apresentam características peculiares, por defender ou possuir (a) valores calcados na
preferência pelo real e natural; (b) um estilo de vida que valoriza o tempo livre, a vivencia de
emoções, a partir das características dos recursos, como motivador; (c) atitudes diferenciadas
perante a natureza e os recursos culturais e artísticos (VIEIRA, 2004). Já em Dias (2007), relata que
este novo modelo resulta de uma mudança de valores e hábitos, em que as pessoas buscam melhorar
sua qualidade de vida, que condiz com a procura por ambientes saudáveis emoldurados pela
natureza exuberante.
Quanto ao perfil sócio econômico de uma amostra de 50 entrevistados da comunidade
local, foram 54% feminino e 46% masculino, com faixa de 11% até 20 anos, 23% de 21 a 30, 21%
de 31 a 40 anos, 21% de 41 a 50 e 27% acima de 50 anos. Com renda familiar predominante entre
menos de um salário mínimos a três. Como principal fonte de renda foi apontada o comércio 31%, e
outras fontes 60% (Figura 1) como exemplo: domésticas, trabalhadores rurais, e em sua maioria de
programas do governo. Isso explica o motivo de 50% dos entrevistados possuírem renda de um
salário mínimo ou menos.

Figura 1: Frequência relativa à principal fonte de renda dos
entrevistados, maio a julho de 2012.

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

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

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

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

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

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

CONCLUSÃO
O turismo inevitavelmente transforma os espaços em que se desenvolve, estando o meio
susceptível a diversas alterações. Porém, se realizado com responsabilidade e um planejamento
eficaz que possibilite um desenvolvimento sustentável, utilizando de forma controlada e não
invasiva as características que a cidade possui, a fim de reduzir os possíveis impactos.
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Contudo, é possível afirmar que o turismo ainda não é uma prioridade de governo,
podendo-se perceber esse fato em âmbito nacional, estadual e municipal como é o caso de Baía
Formosa, que mesmo tendo potencial para o desenvolvimento de vários segmentos turísticos não se
desenvolve por falta de investimentos do poder público. Apontando com principal limitação da
pesquisa, a quantidade insuficiente de entrevistados ao que diz respeito à amostra de turistas que
realizaram o passeio de barco para observar golfinho. Isto porque, além da atividade não contar com
divulgação nem parcerias, os turistas que visitam Baía Formosa ficam concentrados apenas em
pousadas a beira mar, e muitas vezes os turistas nem conhecem a cidade.
É uma importante alternativa de fonte de renda, mas cuidados devem ser tomados e
deve-se desenvolver uma atividade de constante conscientização, visando a otimização da atividade
turística e a conservação do boto-cinza e de seu habitat, sendo necessário o desenvolvimento do
plano de manejo. A distribuição dos benefícios resultantes das atividades eco turísticas deve
contemplar, principalmente, as comunidades receptoras, de modo a torná-las protagonistas do
processo de desenvolvimento da região (Ministério do Turismo, 2008).
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CONCILIAÇÃO: ANÁLISE DO SEU PAPEL NA SOLUÇÃO DOS CONFLITOS,
EFETIVIDADE DOS DIREITOS E DESAFOGAMENTO DO JUDICIÁRIO NO JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO-RN
Aurélia Carla Queiroga da Silva1; Cláudia Vechi Torres2; Luzyana Izidio da Silva3; Lídio Sânzio
Gurgel Martiniano4; Sérgio Alexandre Moraes Braga Júnior5

RESUMO: Hodiernamente, algumas das formas de Resolução Alternativa de Disputas (RAD) são utilizadas no Brasil,
como variantes do processo contencioso judicial, como a arbitragem e a conciliação. Os meios alternativos de resolução
de conflitos vêm ganhando espaço no ordenamento jurídico, visto ser um sistema revolucionário e diferenciado de
aplicação da justiça, que rejeitaram os vícios formalistas, bem assim a exagerada documentação e alcançaram a
desejada celeridade, modificando profundamente o sistema da justiça tradicional. Embora parecidos, mediação,
conciliação e negociação são institutos distintos. A conciliação é conceituada como um acordo de vontades por meio de
concessões mútuas, sendo adequada para resolver situações circunstanciais em que as pessoas não se conhecem, pois
não trabalha para a transformação do conflito. A arbitragem é a convenção, que defere a um terceiro que não é juiz, a
decisão da lide. Já na negociação não há intervenção de terceiros, pois as partes se encontram diretamente na busca de
uma solução que preserve as suas relações, notadamente as relações comerciais. Distintamente das demais, na mediação
há a autocomposição assistida, que educa, facilita e ajuda na produção de diferenças que modificam a discórdia. A
mediação é recomendável principalmente para conflitos de múltiplos vínculos, pois esta procura preservar e
desenvolver as relações. Nessa perspectiva, o presente trabalho busca analisar o papel da conciliação como meio
alternativo de resolução de conflitos, efetividade de direitos e desafogamento do judiciário, tomando como parâmetro a
sua utilização no âmbito do Juizado Especial Cível da Comarca de Santo Antônio-RN.
PALAVRAS-CHAVE: Conciliação; Juizado Especial Cível; Resolução de Conflitos.

1. INTRODUÇÃO
Durante o período de estágio acadêmico atuando diretamente nas Conciliações no
Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santo Antônio-RN compreendendo o período
entre abril de 2011 e agosto de 2012, foi observado o indispensável papel da Conciliação na
resolução de conflitos, objetivando-se, portanto, a eliminação destes, formalizado por um acordo
judicial posteriormente homologado pelo Juiz, contribuindo significativamente com o
desafogamento do Poder Judiciário.
Vendo na prática a constante e crescente demanda processual no Juizado Especial Cível,
tornou-se evidente a necessidade de discorrer sobre a prática da Conciliação entre partes
conflitantes das diversas esferas sociais que cada vez mais acionam o Judiciário na tentativa de
buscar seus interesses, solucionando os conflitos existentes.
Para tanto, foi analisado inicialmente o que vem a ser conflito e as principais formas
alternativas de solucioná-los, os objetivos, elementos e tipos de conciliação, perfil e atribuições do
conciliador e a atuação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para a efetivação da prática da
conciliação na Justiça brasileira, culminando com a utilização da conciliação no citado Juizado,
tomando como base a analise real das próprias audiências de conciliações.
2. MATERIAL E MÉTODOS
A metodologia utilizada neste trabalho incluiu pesquisa bibliográfica, atentando-se,
inicialmente, para verificar a existência de doutrinas que tratavam da problemática dos conflitos, e
1
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que focassem, particularmente, os meios utilizados para suas resoluções. Também foi efetuada
pesquisa em livros e artigos, com a finalidade de verificar as normas e doutrinas sobre o assunto, e
estudar os autores que trabalharam com tais temas, e que enfatizassem os diversos conceitos e tipos
de conflitos e mediação.
3. DISCUSSÃO E RESULTADOS
3.1 Conflito
A palavra conflito é usualmente utilizada para se referir a choque, embate entre pessoas,
desavença, discussão, discórdia, oposição, luta, combate, guerra. Assim sendo, o conflito carrega
em si uma conotação negativa, algo indesejável, que deve ser evitado, sendo o oposto da paz, tão
almejada pela sociedade.
O conflito é alvo de estudo de diversas ciências e técnicas do conhecimento humano,
tais como: (i) técnicas militares: que se baseiam em conflitos reais e potenciais; (ii) comércio
internacional: que se baseia em interesses confrontados, que podem gerar conflitos e ditar regras
entre mercados; (iii) sociologia: que estuda os conflitos sociais (SILVA, 2004).
Historicamente o conflito e os mecanismos utilizados na obtenção e sua resolução
sofreram inúmeras alterações desde a sociedade primitiva até a sociedade moderna. Na sociedade
primitiva ou não havia mecanismos de resolução de conflitos ou se havia, eram frágeis, isso tanto
para conflitos internos como para externos. Na sociedade de coleta os conflitos eram resolvidos pela
força ou cissipação. Na Antiguidade houve um maior desenvolvimento dos mecanismos de
resolução de conflitos, ganhando força as noções de direito, de justiça e de mediação. Entretanto, os
conflitos na Antiguidade eram normalmente externos, com outros povos, sendo a força o principal
instrumento utilizado. Mesmo no Renascimento e nas sociedades coloniais a força continuou a ser o
principal mecanismo de resolução de conflitos. (NASCIMENTO, 2001).
Com o surgimento da sociedade moderna (séculos XVIII e XIX) a noção de conflito é
renovada, criam-se mecanismos de solução de conflitos mais eficientes, sem o uso da submissão ou
da separação, mas que não dispensavam totalmente a força (NASCIMENTO, 2001).
Vários autores modernos estudaram o conflito, conceituando-o, identificando fases e
criando tipologias, dentre eles destacam-se: Morton, Boulding e Rummel.
Morton (apud SILVA, 2004:86) conceituou o conflito da seguinte forma: duas
individualidades confundidas pelas próprias limitações intrapsíquicas, se enfrentam por posições
incompatíveis, determinadas pelo desejo de poder mais que o outro, estruturadas numa posição
defensiva, cheia de preconceitos, que confunde mais do que esclarece os próprios interesses.
Para Boulding (apud VEZZULLA, 1998:22) o conflito é uma “situação de
concorrência, onde as partes estão conscientes da incompatibilidade de futuras posições potenciais,
e na qual cada uma delas deseja ocupar uma posição incompatível com o desejo da outra”.
Rummel (apud SERPA, 1999:25), por sua vez, conceitua o conflito como “o equilíbrio
dos vetores de poder”, pois nenhum dos atores tem poder suficiente para eliminar o conflito. Na
realidade o conflito ocorre sempre que atividades incompatíveis entre pessoas, grupos ou nações,
oriundas ou não da vontade, existem. Assim, o conflito é visto como “um processo dinâmico de
interação humana e confronto de poder onde uma parte influencia e qualifica o movimento da
outra”.
Analisando os conceitos acima verifica-se que o conflito ocorre entre diferentes agentes,
com posições, argumentos, interesses, desejos incompatíveis. Há oposição, confronto entre esses
diferentes agentes, gerando um estado de tensão. Essa tensão poderá vir a ser administrada e
resolvida de diversas formas.
Apesar de muitas vezes a sociedade moderna apontar o conflito como algo indesejável,
este não pode ser evitado uma vez que “é parte integral do comportamento humano” (SERPA,
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1999:32), é “instrumento de mudanças” como afirma Morton (Apud SERPA, 1999:31). O conflito é
um fator de evolução quando administrado e encarado como parte da dinâmica natural humana, é a
forma de se avaliar capacidades e possibilidades, revelar diferenças, estimular o autoconhecimento
e revitalizar normas.
O conflito pode não ser identificado por terceiros, nem ter efeitos aparentes, mas a partir
do momento em que os agentes demonstram suas incompatibilidades a outrem, o conflito se
transforma em disputa. A disputa é apenas uma das fases conflito, reveladora dos interesses
confrontados (SERPA, 1999).
Portanto, o termo conflito pode ser definido como sendo o conjunto de situações
incompatíveis entre si que, distinguem-se umas das outras, seja por desentendimento, confrontos de
opiniões, oposições de sentimentos, divergências de interesses, seja por interesses particulares
tratados por diferentes lados, podendo ainda ser considerado uma relação social com funções
positivas para a sociedade, desde que a potencialidade destrutiva e desintegradora que por ventura
possa existir, seja mantida sob controle.
3.2 Conciliação de Conflitos
3.2.1 Conceitos, Objetivos e Elementos da Conciliação
Assim como arbitragem, mediação e negociação, a conciliação é um meio alternativo de
solução de conflitos com características próprias que visa obter das partes conflitantes, um acordo
amigável, mediante mútuas concessões, onde um terceiro interventor, denominado conciliador, atua
na tentativa de promover uma aproximação entre as partes litigantes a fim de auxiliá-las nas
negociações, com o intuito de pôr fim a controvérsia, contribuindo para que essas partes evitem ou
desistam da jurisdição, podendo, desta forma, ser um instrumento para o desafogamento do
Judiciário
Conforme o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a conciliação é um meio alternativo
de resolução de conflitos em que as partes confiam a uma terceira pessoa (neutra), o conciliador, a
função de aproximá-las e orientá-las na construção de um acordo.
3.2.2 Tipos de Conciliação
De acordo com o momento em que as partes litigantes acordarem, a conciliação pode
ser realizada de várias formas. Quando houver a instauração da lide, a conciliação se dá na forma
processual. Quando os conflitos não forem ainda jurisdicionados, a conciliação se dá de forma préprocessual, também chamada de conciliação informal.
Ceneviva (1996 apud TAVARES, 2002, p.116) leciona que, tendo em vista a
intervenção do órgão estatal, a conciliação pode ser facultativa ou obrigatória. Na facultativa, a
iniciativa é das partes que o juiz recebe para homologar. Na obrigatória, o magistrado tem a
obrigação de propor, havendo nulidade do processo se a providência não foi implementada.
Considerando o momento da ocorrência, destacam-se a conciliação preventiva, que é a verificada
antes da lide, com renúncia à demanda e a conciliação celebrada depois de instaurada a lide, pois é
este o efeito da sentença que a homologa. No que concerne à natureza, pode ser judiciária ou
jurisdicionalista, quando se verifica no curso do exercício de função administrativa, quando atuada
pelo juiz, é por ele efetivada no exercício de função administrativa, disciplinadora de interesses
privados, a fim de manter sua aptidão de produzir efeitos jurídicos e afirmar sua segurança.
3.2.3 O Papel do Conciliador
O conciliador tem papel fundamental na conciliação, sendo ele uma pessoa da sociedade
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que se dispõe a atuar de forma voluntária como um facilitador da negociação entre as partes
envolvidas à medida que proporciona um contexto ao entendimento mútuo, à aproximação de
interesses, harmonizando as relações.
Tendo a conciliação características peculiares, pode o conciliador (além da
administração do conflito por uma terceira pessoa, neutra e imparcial) sugerir possíveis acordos,
desde que sejam analisadas as vantagens e desvantagens que irá trazer para as respectivas partes.
Dentre as principais atribuições do conciliador, destacam-se: a) abrir e conduzir a
conciliação, promovendo o entendimento entre as partes; b) certificar os atos ocorridos na audiência
de conciliação; c) lavrar os termos da audiência conciliatória, submetendo-o a homologação por
parte do Juiz Presidente do Juizado; d) lavrar o termo de audiência em caso de não haver acordo,
encaminhando-o ao Juiz Presidente do Juizado, para fins de realização de audiência de instrução e
julgamento, quando for o caso; e) auxiliar o Juiz Presidente do Juizado quando da realização de
audiência de instrução e julgamento, lavrando os termos.
3.2.4 Conselho Nacional de Justiça e Conciliação
O CNJ é um órgão que tem a incumbência de tratar do controle, transparência
administrativa e processual no Judiciário brasileiro. Foi criado em detrimento do que vem exposto
na Constituição Federal de 1988, nos termos do art. 103-B.
Este órgão do Poder Judiciário tem sede na Capital federal e atua em todo o território
nacional, buscando articular ações de planejamento, controle administrativo, coordenação e
constante aperfeiçoamento do serviço público concernente à Justiça.
O Conselho tem um importante foco na conciliação que se aprimorou com a Resolução
nº 125 que instituiu a Política Nacional de Tratamento Adequando dos Conflitos de Interesses,
visando efetivar o princípio constitucional do acesso à Justiça, nos termos do art. 5º, XXXV, da
CF/88, como acesso à ordem jurídica justa.
Considerando que a conciliação é um instrumento efetivo de pacificação social, solução
e prevenção de litígios, o CNJ periodicamente direciona e promove diversas ações como programas,
capacitações, diretrizes, materiais e métodos que auxiliam e aprimoram a conciliação na Justiça
Nacional.
Dentre os diversos programas lançados por ele, a Semana Nacional de Conciliação é um
marco no que tange a prática conciliatória. Trata-se de uma espécie de campanha que anualmente é
realizada, envolvendo todos os tribunais do País que, por sua vez, fazem uma triagem com a
finalidade de selecionar os processos passíveis de serem resolvidos com acordo em conciliação, de
forma a auxiliar no alcance da meta de redução da grande quantidade de processos em tramitação.
Neste ano de 2012, essa Semana acontecerá de 7 a 14 de novembro. De acordo com o
CNJ, esta será uma Semana diferenciada, pois terá duração de sete dias, com possibilidade de
realização de conciliações no fim de semana.
3.3 A utilização da conciliação no Juizado Especial Cível da Comarca de Santo Antônio/RN
Os Juizados Especiais foram instituídos a partir da Lei n. 9.099/95 que revogou a Lei
7.244/84 que criara os Juizados de Pequenas Causas, constituindo um modelo diferenciado do
processo que até então existia, trazendo como proposta um trâmite mais simples de modo a
objetivar uma maior conciliação entre as partes.
A Carta de Outubro, em seu art. 98, inciso I, atribuiu a União e aos Estados a criação de
Juizados Especiais que são competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas
cíveis de menor complexidade e causas criminais de menor potencial ofensivo.
A Lei 9.099, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, em seu art. 2º,
estabelece o caráter processual peculiar dos juizados de modo que o processo orientar-se-á pelos
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critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando,
sempre que possível a conciliação ou a transação. Este dispositivo na prática, contribui
significativamente para o desafogamento do Judiciário, tornando os Juizados mais uma porta de
acesso à justiça, de forma mais acessível e facilitada.
Foi dentro do contexto do Juizado Especial, mais propriamente no âmbito cível, que se
verificou uma relação entre a demanda processual e a resolução amigável dos litígios por meio de
conciliações realizadas periodicamente na Comarca de Santo Antônio.
Esta engloba as cidades de Santo Antônio, Jundiá, Lagoa de Pedras, Passagem, Serrinha
e Varzea. A Vara Única e o Juizado Especial Cível e Criminal contam com um Juiz de Direito, além
do quadro de funcionários do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e um grupo seleto de
funcionários cedidos pelas Prefeituras de alguns dos municípios que compõem a Comarca. De
forma especial, esta conta ainda com uma estagiária acadêmica que, dentre outras atribuições, atua
como Conciliadora no Juizado.
Neste primeiro semestre de 2012, compreendendo os meses entre março e agosto, neste
Juizado já ocorreram mais de 250 audiências conciliatórias, atingindo uma quantidade significativa
de conciliações.
Durante o trabalho junto à este Juizado, observou-se que em sua maioria, as partes
litigantes conseguem chegar a um acordo, pondo fim a reclamação formulada. Este fato é alcançado
pela atuação da conciliação e pela vontade das partes em encontrar um meio-termo que satisfaça
seus anseios. Por outro lado, existe ainda questões controversas que não são de fácil negociação,
especialmente os litígios envolvendo financeiras, bancos, seguradoras, companhias e entidades que
trabalham com empréstimos para aposentados e pensionistas. Esses são sem dúvida os de maior
grau de complexidade no que diz respeito a tentativa de negociação e consequente conciliação.
Existem atualmente no Juizado Especial Cível cerca de 738 processos virtuais ativos,
além de tantos outros processos físicos, ajuizados antes da implantação do PROJUDI (Processo
Judicial Digital), implantado pelo TJ-RN desde 2007.
Nesse contexto, percebe-se a importância da conciliação como forma de composição de
litígios, trazendo incutido o princípio da celeridade, o que proporciona uma grande agilidade à
realização da justiça, resguardando as partes litigantes dos possíveis desgastes com os trâmites do
processo judicial.
4. CONCLUSÃO
A realização deste trabalho, fruto do Projeto de Pesquisa “Utilização da conciliação e da
mediação no âmbito do Poder Judiciário” do Grupo de Pesquisa CNPq/UERN “Direitos
Fundamentais e Desenvolvimento” do Curso de Direito do Campus de Natal desta Instituição de
Ensino Superior, proporcionou a oportunidade de organizar sistematicamente alguns dos conceitos
chave referentes a solução de conflitos por meios alternativos no âmbito dos Juizados Especiais, de
forma particular, o Juizado Especial Cível da Comarca de Santo Antônio, sobretudo os relacionados
à conciliação, que são fundamentais dentro do contexto aqui abrangido.
A prática conciliatória, quando bem administrada, é um mecanismo eficaz na resolução
dos conflitos, contribuindo com a redução da grande quantidade de processos ativos, o que acaba
desafogando o Judiciário. No que tange a esfera judicial, pode-se concluir também que a
conciliação é uma forma contundente de facilitar o acesso à justiça porque desponta como uma
alternativa célere à morosidade do sistema judiciário, fator que acaba chamando a atenção de uma
gama diversificada da sociedade que aciona o Judiciário com a finalidade de ter seus conflitos
solucionados.
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS
PRODUTORAS DE EFLUENTES OLEOSOS NA CIDADE DE MOSSORÓ-RN
Joilson Marques Ferreira Filho1, Carlos Eduardo Marinho Maia1, Luiz Di Souza2,
Ramiro Gustavo Valera Camacho3
RESUMO:
O trabalho apresenta o diagnóstico ambiental das empresas que produzem
efluentes oleosos na cidade de Mossoró. Os resultados foram obtidos através de
questionário livremente respondido pelos responsáveis nas empresas, visitas in loco
com registro fotográfico e coleta de amostras e analises laboratorial. Os resultados
mostram grande ilegalidade, tanto na parte legal de estabelecimento das empresas,
quanto na qualidade do material descartado e sua forma de descarte. Os resultados
indicam que estes fatos podem estar contribuindo fortemente para a degradação
ambiental, especialmente os recursos hídricos da cidade.
PALAVRAS – CHAVES: Diagnóstico ambiental, resíduos oleosos, TDS e TOG.
INTRODUÇÂO
A constituição brasileira estabelece o direito a um ambiente saudável a todos os
brasileiros e evolução da legislação e das regulamentações aplicáveis para obtêlo, bem
como punir os que contribuem para poluí-lo, tem resultado em crescentes restrições,
refletindo as pressões internas da sociedade e dos órgãos ambientais responsáveis por
fazer cumprir as leis. Em 1990, o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA
instituiu a Resolução n° 001, estabelecendo diretrizes gerais para uso e implementação
da avaliação de impacto ambiental como um dos instrumentos da política nacional do
meio ambiente para adequações de atividades lesivas ao meio ambiente. No seu Artigo
1º, estabelece que: "Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental
qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente,
causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas
que, direta ou indiretamente, afetam:
I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
II - as atividades sociais e econômicas;
III - a biota;
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
V - a qualidade dos recursos ambientais.
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Os elevados índices de contaminação do ar, água e solo, aliados ao esgotamento
dos recursos naturais e à possibilidade de perda da biodiversidade, ganharam destaque
nos campos da política, economia e educação ambiental, demonstrando claramente a
tendência da sociedade por padrões ambientais adequados. As instalações de lava-jato,
serviços de lubrificação e troca de óleo, conjuntamente com seus sistemas de
armazenagem de derivados de petróleo e empresas prestadoras de serviços similares
(transporte, lavagem, manutenção...), configuram-se como empreendimentos
potencialmente poluidores e geradores de acidentes ambientais.
As atividades de manutenção de carros, máquinas, ferramentas e equipamentos
(macacões botas, luvas etc..) envolvem a troca de óleo, lubrificação e lavagem dos
mesmos. Estas atividades são fontes de geração de resíduos impactantes contra o meio
ambiente, em especial emulsões oleosas e resíduos sólidos contaminados por óleo como
areia, estopas e trapos. A origem destes resíduos sólidos é o carreamento de partículas
de solo, como grãos de areia e argila que, aderem à superfície dos carros, quando
trafegam por vias sem calçamento, terrenos arenosos e pistas asfálticas semiacabadas e
a botas, vestimenta e ferramentas, sendo carregados para fora da sua região. Estas
partículas têm sua origem nos solos de encostas e também da deposição atmosférica.
Com a lavagem sob pressão, ocorre a retirada deste material, formando uma borra ou
lodo contaminado com óleos usados, tendo assim, esse resíduo um potencial de
periculosidade.
Os efluentes oleosos provenientes da água utilizada e os resíduos sólidos
contaminados com óleo, por lei (resolução Conama 357/2005), devem ser tratados para
fazer a retirada do óleo, via construção de tanques de separação água-óleo (SAO) que é
um pré-tratamento para estes resíduos sólidos e efluentes líquidos.
A região de Mossoró é o maior centro produtor de petróleo em terra do Brasil,
tendo uma base da Petrobras instalada para efetivação da sua exploração e destinação do
óleo e dos resíduos de exploração. Esta base tem em sua volta diversas empresas
prestadoras de serviços na área, em função da política da empresa de terceirizar os
serviços necessários à exploração, mas que não são as atividades principais da empresa
como transporte de material, serviços de alimentação no campo, lavagem de máquinas e
equipamentos etc. Assim, existe em Mossoró e região um bom número de empresas
prestadoras de serviço à Petrobras que produzem resíduos contaminados com óleo.
Várias destas empresas possuem áreas de lavagem e lubrificação dentro de suas
instalações, enquanto outras terceirizam a lavagem de uniformes para lavanderias
industriais que passam a produzir estes resíduos contaminados.
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Apesar da existência da legislação, ainda há na cidade de Mossoró-RN certo
descaso com o descarte final destes resíduos, uma vez que poucos geradores dão a estes
resíduos destinos adequados como previsto na legislação. No lugar disso, é comum o
descarte dos mesmos com o seu lançamento em rios, lixões ou em aterros de entulhos
inadequados, o que constitui um risco para a saúde da população e ao meio ambiente,
pois dentre os constituintes destes resíduos oleosos tem-se substâncias que podem
conferir-lhes características de periculosidade.
De acordo com SHULLER & SHEPP (1995) e MEINZ (1991), devido aos
derivados de petróleo (lubrificantes), desgaste das partes componentes dos carros e de
pneus, este material é contaminado também por ferro, cobre, cádmio, manganês,
alumínio, zinco, dentre outros metais pesados, que são componentes essenciais de
muitas partes dos carros. Podem ainda ser contaminados com fenóis, os quais são
compostos utilizados como aditivos nos óleos automotivos, para melhorar suas
características e estão presentes nos detergentes usados na lavagem. Apesar de suas
características, estes resíduos nem sempre têm sido gerenciados de forma adequada,
podendo ser lançados em terrenos baldios e lixões, e contaminar as águas superficiais e
subterrâneas, bem como resíduos domésticos.
A legislação estadual contribui com o controle ambiental pela adoção de
instrução técnica específica para pré-tratamento dos resíduos de lavagem de carros
(lava-jato) e outras atividades que utilizam óleo, através do sistema separador águaóleo, porém não estabelece regras para a destinação final dos resíduos gerados.
Atualmente, para proceder ao gerenciamento do licenciamento ambiental dessas
atividades existem nas estruturas dos municípios a Gerência de Urbanismo e Meio
Ambiente. Este é ou seria o encarregado de fazer o controle ambiental destes resíduos
sólidos vindos do separador água/óleo (SAO) de todas estas atividades, bem como
fiscalizar e orientar a correta instalação desses instrumentos. Infelizmente, os poderes
municipais apesar de contarem com instrumentos de fiscalização previstos na
legislação, nem sempre possuem recursos suficientes para instalá-los a fim de atender à
demanda crescente de resíduos sólidos gerados, não só nos postos de serviço
automotivos, como em oficinas mecânicas, lava-jatos e garagens de empresas de
transporte e prestadoras de serviço.
Diante disso, o presente trabalho objetivou um diagnóstico das empresas que
produzem estes efluentes oleosos no sentido de verificar quanto é gerado e qual a
destinação final, bem como verificar se a legislação pertinente está sendo obedecida. A
verificação da legislação foi feita quanto aos parâmetros físico-químicos, teor de óleos e
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graxas residuais (TOG) e teor de Resíduos Sólidos Totais (RST) na água. O trabalho
visou obter dados que possam ser subsídios ao poder municipal e as empresas
pesquisadas, de forma a contribuir para um melhor controle e fiscalização do
saneamento ambiental destes resíduos na cidade de Mossoró-RN.
MATERIAL E MÉTODOS
O presente trabalho foi desenvolvido através de aplicação de questionário,
registro fotográfico e coleta de amostras no campo, bem como de analises das amostras
em laboratório. A primeira referente à tomada de informações existentes junto aos
órgãos públicos, privados e de controle ambiental, sobre a existência ou não de sistema
separador água-óleo nas empresas e sobre o gerenciamento dos resíduos neles retidos
através de questionário especifico dirigido aos gerentes dos estabelecimentos. A
segunda etapa foi os registros fotográficos e à coleta de amostras dos efluentes oleosos
presentes nas empresas. A terceira foi a execução de análises químicas laboratoriais,
com o objetivo de verificar os teores de óleos e graxas residuais (TOG) e os teores de
Resíduos Sólidos Totais (RST) presentes nas amostras e compará-los com os previstos
na literatura. A determinação dos parâmetros TOG e RST foi feita de acordo com
metodologia padrão (Standarth Methods, 2005) usando métodos gravimétricos. Foram
contatadas 42 empresas e nove avaliadas (3 do setor petrolífero, 3 do setor salineiro, 2
do setor de transportes e um do setor de construção civil), as demais se negaram a
participar do estudo alegando os mais variados motivos como falta de tempo,
impedimento da direção, e algumas pelo fato de já serem licenciadas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com respeito a localização dos estabelecimentos as respostas obtidas ao
questionário são resumidas em 34%localizadas na zona urbana, 22% na zona urbana
comercial, e com 11% respectivamente, na zona urbana rural, na zona rural, na zona
suburbana e não responderam o questionário.
Com respeito ao número de funcionários 78 % das empresas tem mais de 20
funcionários, ou seja, são empresas de médio ou grande porte. Comprovando isso a os
resultados mostram que 67% das empresas têm licença legal para funcionamento do
IDEMA e apenas 11 % responderam que não são licenciadas e 22%não responderam o
quesito. Com relação ao Habite-se, certidão emitida pelo corpo de bombeiros: 06
empresas afirmaram possuir, 02 não possuí-lo e 01 não respondeu. Com relação ao
alvará de funcionamento emitido pela prefeitura: 07 empresas afirmaram possuí-lo, 01
afirmou não ter e 01 não respondeu. A omissão em responder indica que, provavelmente
as outras empresas não são licenciadas ou simplesmente não tem documentação
necessária, o que resulta em um número alto (33 % no IDEMA e corpo de bombeiros e
23% na prefeitura) de empresas não licenciadas atuando num setor fundamental para a
qualidade ambiental da cidade.
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As empresas pesquisadas realizam lavagem de veículos e peças, troca de óleo e
suas lubrificações com graxas, mas nem todas realizam todos estes serviços.
Para chegarem a este volume de resíduos as empresas usam água que em 60 % dos
casos provem da rede publica, 20 % são de poços tubulares, 10 % de carros pipas e 10
% não informaram a fonte usada. Esta água, após ser usada é tratada pelas empresas
em estações de tratamento (11 % dos casos), caixas separadoras (56 % dos casos) ou
descartada nos esgotos públicos (22 %) sendo que 11 % não informaram o destino que
dão aos efluentes.
A figura 1 mostra os tipos de resíduos gerados nas empresas, sendo que 38 %
são líquidos (18 % óleo e 20 % de efluente aquoso) e 62 % sólidos contaminados com
óleo. Considerando apenas os resíduos líquidos a figura 8 indica que o volume
produzido é muito significativo (pelo menos 150 litros em 56 % das empresas, podendo
chegar a 67 % se considerarmos que as que não responderam, produzem estas
quantidades) e precisa ser muito bem tratado pelas empresas e autoridades para evitar
contaminação ambiental.

Figura 1 – Tipos de resíduos gerados pelas empresas pesquisadas.

Questionadas a este respeito oito (9) empresas responderam que possuem
tanques de armazenamento, com capacidades que variam de 200 a 9000 litros, com
algumas apresentando de 1 a 3 tanques. Estes tanques são aéreos e construídos de
plástico (2 empresas), metal (4 empresas) e alvenaria (3 empresas). Além destes, 2
empresas possuem tanques subterrâneos construídos em alvenaria. O óleo é conduzido
para estes tanques por tubulação ou mangueira em 5 empresas e das outras 4, 2
responderam que não e 2 não responderam como fazem esse transporte.
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Cabe destacar que apesar da legislação recomendar apenas o uso de tanques
plásticos aéreos para armazenagem, 7 empresas afirmaram estão armazenando de forma
adequada, 1 de forma inadequada e 1 não respondeu.
Em relação ao destino final que dão aos resíduos oleosos produzidos 3
responderam que repassam para coletor licenciado, uma não respondeu e 5 responderam
que vendem para particulares ou reutilizam no processo. Com respeito aos resíduos não
oleosos, 3 responderam que destinam a coleta pública, 2 para coletor licenciado, 3 que
reutilizam no processo e 1 não respondeu.
Considerando o volume de óleo produzido nas caixas separadoras de água óleo,
se conclui que uma enorme quantidade de água contaminada com óleo é produzida
nessas empresas, as quais precisam ter a sua qualidade para descarte comprovada por
analises químicas como previsto em lei, principalmente o teor de óleos e graxas
residuais presentes no efluente aquoso.
Questionadas a respeito 5 responderam que fazem analises de TOG, 1 que não
faz e 3 não responderam o questionamento e nenhuma apresentou resultados
comprovando a realização das analises.
A tabela 1 mostra os resultados de sólidos dissolvidos totais (TDS) e TOG
realizadas nas amostras coletadas nas empresas.
Indústria

Área

Padrão

Media TOG mg/L

Média TDS mg/L

30

500

1

petróleo

93.8

934

2

petróleo

1.7

1171

3

petróleo

28.5

1560

4

salineira

261.8

592,5

5

salineira

394,2

772,5

6

salineira

228,4

786

7

transporte

10,8

604,5

8

transporte

180.1

1555

9

Construção
civil

21.3

771

Tabela 1- Concentrações de TOG e RDS encontrados nas empresas pesquisadas.
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Os resultados mostram que em todas as empresas o teor de TDS das amostras
estão bem acima do permitido e que em 56 % dos casos analisados o teor de óleos e
graxas estão acima do permitido.
CONCLUSÕES
Os resultados obtidos permitem concluir que as empresas que atuam no setor
não obedecem a legislação produzindo efluente oleoso que desobedece a lei em relação
ao efluente descartado, forma de armazenamento e destino dado aos efluentes. O teor de
óleos e graxas no efluente que é um resíduo altamente poluente esta acima do permitido
em 56 % das empresas pesquisadas. Este fato certamente contribui para degradar os
recursos hídricos da região, podendo estar prejudicando também a flora e a fauna em
função do volume descartado.
A pesquisa mostra também que, boa parte das indústrias está atuando de forma
ilegal (sem os devidos registros e documentos necessários) o que indica a falta de
fiscalização dos órgãos públicos responsáveis por fazer cumprir a lei.
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DISTRIBUIÇÃO DE RENDA E INCONFORMIDADE HABITACIONAL NO MUNICÍPIO
DE MOSSORÓ/RN
Ana Paula de Sousa Enéas1; Márcia Regina Farias da Silva2; Hozana Raquel de Medeiros
Garcia3; Zoraide Souza Pessoa4

RESUMO: A proposta desta investigação busca dentre outros objetivos, analisar a problemática
socioambiental do município de Mossoró/RN, no intuito de entender as desigualdades sociais e a
vulnerabilidade socioambiental no seu território. Como procedimento metodológico a pesquisa foi
dividida em três momentos: a revisão de literatura, a organização dos dados secundários do
Resultado do Universo – retirados do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE (2000) e a análise do cruzamento dos dados referentes aos rendimentos em
salários mínimos dos responsáveis pelos domicílios particulares permanentes e a inconformidade
habitacional por bairros, no município de Mossoró, no ano 2000. Constatou-se com a presente
pesquisa que há uma acentuada desigualdade social verificada no município proveniente dá má
distribuição de renda, embora o mesmo possua um relevante Produto Interno Bruto – PIB per
capita; e que a vulnerabilidade ambiental tem atingido bairros de poder aquisitivo baixo em relação
aos demais, conforme já era de se esperar. Em suma, os resultados desta pesquisa apontam para a
necessidade de se pensar em um planejamento urbano mais eficaz, através da aplicação de políticas
públicas, em vigor, e da formulação de novas políticas públicas, visando à mitigação dos problemas
nos âmbitos social e ambiental, que proporcione a população local uma sadia qualidade de vida.
PALAVRAS-CHAVE: Desigualdade social; política; vulnerabilidade ambiental.
INTRODUÇÃO
O modelo econômico vigente – o capitalismo – estimulou uma distribuição de renda
desigual entre a população, conduzindo assim, os indivíduos de baixa renda a ocuparem áreas de
riscos e vulneráveis, por serem setores em que não há especulação imobiliária e, portanto, isentas de
impostos, por estarem localizadas em setores sem infraestrutura apropriada para moradia, e nesse
contexto, é essa a principal relação entre ambas as problemáticas à desigualdade social e a
vulnerabilidade socioambiental.
Nessa perspectiva, este trabalho está integrado a um projeto maior intitulado “Mapa Social:
Território e Desigualdade - FASE II”, financiada pela FAPERN/CNPq – edital: 04/2007,
desenvolvido por pesquisadores do Núcleo de Estudos Socioambientais e Territoriais da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (NESAT/UERN), em parceria com a Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e a Pontifícia Universidade Católica (PUC/SP).
A proposta desta investigação busca dentre outros objetivos, analisar a problemática
socioambiental no âmbito do desenvolvimento regional de municípios de médio porte, mas com
uma acentuada dinâmica econômica e urbana, a exemplo da cidade de Mossoró/RN, no intuito de
entender as desigualdades sociais e a vulnerabilidade socioambiental no seu território.
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Risco e Vulnerabilidade
A percepção do risco e da vulnerabilidade é, comumente, tratada em algumas pesquisas
como sinônimos. No entanto, esse dois termos possuem conceitos distintos que muitas vezes não
são considerados na pesquisa, a título de esclarecimento esse tópico tem por objetivo definir a que
cada termo se reporta, sem entrar no mérito da discursão dessa tipologia em metodologias.
De acordo com Veyret e Richemond (2007) risco é a percepção de um perigo, mais ou
menos previsível por um grupo social ou individuo que tenha sido exposto a ele, e nesse contexto o
risco é uma construção social. Já a vulnerabilidade é a magnitude do impacto previsível de um
acontecimento possível sobre os alvos que podem ser: pessoas, bens, equipamentos e meio
ambiente.
Segundo Chaves e Lopes (2008) a vulnerabilidade representa o grau de fragilidade de uma
área e/ou população, assim como a sua possível capacidade de resposta diante da concretização de
um episódio danoso. Além disso, as autoras acrescentam que a vulnerabilidade pode servi como
auxílio aos estudos e as formas de planejamento de áreas em situações vulneráveis.
Na concepção do IBGE (2005) para reduzir a vulnerabilidade é necessário que haja um
bom gerenciamento do ecossistema, que também irá contribuir para a redução de impactos e
promover o bem-estar da população. No entanto, muitas pessoas e lugares são afetados por essa
mudança nos ecossistemas e estão altamente vulneráveis aos seus efeitos. Por outro lado, eles
afirmam que o aumento da pobreza e da exclusão social leva a população a ocupar locais com alta
probabilidade natural à ocorrência de eventos tais como: inundações, enchentes, deslizamentos de
terra, corridas de lama, secas severas etc.
MATERIAL E MÉTODOS
A cidade de Mossoró, unidade empírica de referência da presente pesquisa localiza-se
no estado do Rio Grande do Norte/RN possui 259.886 habitantes e uma área territorial de 2.099 km²
(IBGE, 2010). É considerada cidade de médio porte, apontada como a segunda maior do Estado, a
sua economia tem por base à agropecuária, a indústria, a prestação de serviços, impostos advindos
da produção de petróleo, que geram para o município um Produto Interno Bruto (PIB) de R$
2.127.077.000,00 e um PIB per capita de R$ 9.257,00, de acordo com os dados do Estado do Rio
Grande do Norte (2010).
A pesquisa se caracteriza segundo a sua finalidade como básica e descritiva, com
abordagem quali-quantitativa (APPOLINÁRIO, 2006). Com base nos procedimentos técnicos e
metodológicos identificados por Diehl e Tatim (2004) esta investigação é de cunho bibliográfico e
documental. Ao considerar as técnicas para coleta de dado essa análise irá se restringir a fontes
secundárias extraídas dos dados disponibilizados pelo IBGE (2000). Os dados secundários retirados
do IBGE servirão como base de informações macros de Mossoró, com o propósito de identificar os
dados referentes à vulnerabilidade ambiental e a desigualdade social, bem como propor uma análise
associada de ambas variáveis.
O estudo foi desenvolvido no período de 2011 a 2012, a saber, dividido em três momentos:
(i) revisão de literatura com a proposta de discutir a ocupação de áreas vulneráveis em uma
perspectiva de enfatizar esses problemas como de ordem não apenas social, mas, sobretudo
ambiental, em que essa problemática pode ser agravada pela distribuição desigual de renda; (ii)
Organização dos dados secundários do Censo Demográfico do IBGE (2000) retirados dos
Resultados do Universo, que são dados que encontra-se organizados em temas, cada tema
apresentando um conjunto de tabelas, que estão disponíveis para os níveis territoriais, tais dados
serviram para analisar os indicadores tanto da desigualdade social como da vulnerabilidade
socioambiental de Mossoró; e (iii) foi proposta uma análise da situação de inconformidade
habitacional dos bairros que possuíam o maior rendimento em salários mínimos, dividindo os
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mesmos em grupos, onde esse dado por sua vez, possibilitou avaliar a desigualdade social, a
vulnerabilidade social e a ambiental, no município de Mossoró/RN.
Por fim, é importante esclarecer que para a avaliação da vulnerabilidade ambiental foi
considerada a metodologia adotada por Deschamps (2009), na qual é considerada como indicador a
ausência de saneamento básico adequado, sendo que, quanto maior o número de domicílios nesta
condição, dentro de cada Área de Expansão (AED), maior o “risco”. No entanto, nesta pesquisa
essa termologia será substituída por vulnerabilidade ambiental, ao considerar que esse termo
representa melhor a proposta, e a nível territorial de estudo os bairros supracitados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Desigualdade e Vulnerabilidade Social
Os dados referentes ao rendimento em salários mínimos dos responsáveis pelos domicílios
particulares permanentes pelos bairros estudados na pesquisa, no município de Mossoró foram
retirados do IBGE – Resultados do Universo extraídos do Censo Demográfico 2000. Possui a
distribuição de renda dos domicílios particulares permanentes em salários mínimos disseminados
pelos bairros, e os mesmos servirão para analisar tanto a desigualdade social, em virtude de se tratar
da distribuição de renda como para a avaliação da vulnerabilidade social.
Verificou-se por meio da tabela 1 que o bairro de Nova Betânia possui o menor percentual
de moradores vivendo sobre condições de vida de até dois salários mínimos com 27,83% e o maior
percentual foi o bairro de Alagados com 84,78%. Já nos rendimentos de dois a cinco salários
mínimos o destaque de maior percentual da população quanto à distribuição de renda está o bairro
Rincão com 36,81%, enquanto que o menor valor está à zona rural com 7,26% da população.
Nos rendimentos de cinco a dez salários mínimos identificam-se na Tabela 1, com maior
percentual o bairro Doze Anos com 18,98%, já com o de menor valor representado foi o Dix Sept
Rosado com 0,87%. No que se refere à população que recebe de dez a vinte salários mínimos
verifica-se que o maior número da população concentra-se no Centro com 17,97%, e com o menor
percentual estão os bairros de Redenção e a zona rural, respectivamente com 0,35%. Os que
recebem mais de vinte salários mínimos responsáveis pelos domicílios estão localizados no bairro
de Nova Betânia com o maior percentual de 16,31% e o de menor percentual de 0,07% no bairro
Barrocas. Quanto à população sem rendimento encontra-se na Tabela 1 com 26,20% o bairro Dom
Jaime Câmara com o maior percentual, e 1,86% o Doze Anos com o menor percentual verificado.
Nesse contexto a Tabela 1, permite concluir que no ano de 2000 os bairros Centro, Doze
Anos e Nova Betânia concentravam o maior percentual da população vivendo sobre condições
salariais que se estendiam de cinco a mais de vinte salários mínimos que se enquadravam em uma
situação financeiramente favorável para a sua população. Pois, possuem aspectos de estarem
localizadas em áreas centrais e estratégica em relação ao comercio e serviços.
Ao corroborar com essa discussão Salles (2010) afirma que atualmente em Mossoró
observa-se uma urbanização materializada pela construção de condomínios fechados, observando
assim, a modificação do espaço urbano abordado por Sposito (2010), que trata-se da desocupação
dessas áreas pela população de poder aquisitivo elevado para moradias em setores mais isolados que
ofereçam mais segurança, infraestrutura e conforte. Tais edificações estão trazendo a tendência de
valorização para setores do município antes desocupados, considerados “vazios urbanos”, que vem
sendo ocupadas de forma acelerada por esse tipo de empreendimento.
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Tabela 1. Rendimento em Salários Mínimos dos Responsáveis pelos Domicílios Particulares Permanentes – Mossoró/RN, 2000.
Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 2000.
BAIRROS
Abolição
Aeroporto
Alagados
Alto da Conceição
Alto de São Manoel
Alto do Sumaré
Barrocas
Belo Horizonte
Boa Vista
Bom Jardim
Bom Jesus
Centro
Dix Sept Rosado
Dom Jaime Câmara
Doze Anos
Ilha de Santa Luzia
Itapetinga
Lagoa do Mato
Nova Betânia
Paredões
Pintos
Planalto Treze de Maio
Presidente Costa e Silva
Redenção
Rincão
Santa Delmira
Santo Antônio
Zona Rural

ATÉ 2
SM
2273
1619
39
739
2245
440
2742
1100
939
1538
225
121
167
1218
479
373
10
1945
377
1024
331
589
421
366
653
1430
2490
2328

%
45,01
56,39
84,78
51,97
51,08
50,05
65,67
60,71
52,99
58,77
71,42
16,85
72,92
55,79
38,69
56,26
76,92
61,12
27,83
50,02
67,14
48,48
42,87
63,44
37,04
51,51
62,92
68,96

2a5
SM
1407
616
5
364
787
215
516
333
436
589
25
162
25
299
333
141
2
549
203
510
69
303
129
118
649
662
652
245

%
27,86
21,46
10,87
25,60
17,91
24,46
12,36
18,38
24,60
22,51
7,94
22,56
10,92
13,70
26,90
21,27
15,38
17,25
14,98
24,91
14,00
24,94
13,14
20,45
36,81
23,85
16,48
7,26

5 a 10
SM
656
172
173
452
76
68
83
182
181
211
2
68
235
64
113
237
219
22
115
90
16
235
278
189
31

%
12,99
5,99
12,17
10,28
8,65
1,63
4,58
10,27
6,92
29,39
0,87
3,11
18,98
9,65
3,55
17,49
10,70
4,46
9,47
9,16
2,77
13,33
10,01
4,78
0,92
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10 a 20
SM
248
64
59
254
28
15
16
61
51
129
19
112
21
18
240
91
6
26
121
2
69
76
103
12

%
4,91
2,23
4,15
5,78
3,19
0,36
0,88
3,44
1,95
17,97
0,87
9,05
3,17
0,57
17,71
4,45
1,22
2,14
12,32
0,35
3,91
2,74
2,60
0,35

Mais de 20
SM
87
41
10
83
2
3
5
14
14
1
81
7
56
4
5
221
27
3
8
90
8
17
71
8

%
1,72
1,43
0,70
1,89
0,23
0,07
0,28
0,79
0,53
0,32
11,28
0,32
4,52
0,60
0,16
16,31
1,32
0,61
0,66
9,16
0,45
0,61
1,79
0,24

Sem
Rendimento
379
359
2
77
574
118
831
275
140
244
64
14
35
572
23
60
1
552
77
176
62
174
131
75
149
313
452
752

%
7,50
12,50
4,35
5,41
13,06
13,42
19,90
15,18
7,90
9,32
20,32
1,95
15,28
26,20
1,86
9,05
7,69
17,35
5,68
8,60
12,58
14,32
13,34
13,00
8,45
11,28
11,42
22,27
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Vulnerabilidade Ambiental
Como já descrito anteriormente, na avaliação da vulnerabilidade ambiental foi considerada
a metodologia desenvolvida Deschamps (2009), em que o mesmo considera domicílio com
inadequação geral: aquele que há ausência de água canalizada em pelo menos um cômodo, ou seja,
aquele domicílio servido por rede geral, mas canalizada só na propriedade ou terreno, servido por
poço, nascente ou outra forma; o domicílio cujo escoamento se dava por fossa rudimentar, vala, rio,
lago, mar e outro escoadouro; e o domicílio que não fosse atendido por serviços de limpeza; a essa
metodologia acrescentou-se a variável banheiro para aqueles domicílios que não tivessem banheiro.
Os dados coletados que serviram para fornecer tais informações foi à inconformidade
habitacional pelos bairros de Mossoró estudados na pesquisa, retirados do IBGE - Resultados do
Universo extraídos do Censo Demográfico 2000. Os dados da Tabela 02 permitem analisar a
inconformidade habitacional por bairros em Mossoró no ano de 2000, na perspectiva de fornecer
indicadores para a avaliação da vulnerabilidade ambiental do município em questão.
Nessa perspectiva, verifica-se na Tabela 2 que o bairro Dix Sept Rosado apresentou o
maior percentual com 99,57% da população vivendo com ausência de água canalizada em apenas
um cômodo servido por rede geral de abastecimento de água. Já o Centro possui o menor percentual
com 1,26% da população em tais condições.
Os domicílios que apresentaram o escoamento por fossa rudimentar, vala, rio, lago mar ou
outro tipo de escoadouro, foram registrados com o maior percentual o bairro do Bom Jesus com
91,11%, e com o menor percentual o Rincão com 4,20%. No que se refere aos domicílios quem não
tinham banheiros, observa-se através da Tabela 2, que o bairro Dix Sept Rosado destaca-se com
87,77%, no entanto o Centro encontra-se com nível inferior em relação aos demais domicílios com
0,14%.
Quanto ao não atendimento dos serviços de limpeza pública verificou-se que o bairro
Itapetinga possui o maior percentual de domicílios não atendidos por esse serviço com 100% e que
os bairros de Boa Vista e Bom Jardim apresentam respectivamente, o menor percentual com o valor
de 0,23%.
De modo geral, analisou-se mediante esses dados que quanto à inconformidade
habitacional, considerando os aspectos que já citados anteriormente os bairros que possuem os
maiores percentuais nas variáveis que foram analisadas são os de Dix Sept Rosado, Bom Jesus e
Itapetinga.
A Agenda Habitat documento que foi aprovado pelos países participantes da Habitat II,
compromete-se com os objetivos de promover o planejamento integrado do uso dos recursos
hídricos, com o intuito de identificar as alternativas eficazes com custos viáveis para a mobilização
e o fornecimento sustentável da água para as comunidades; promover, quando julgar necessário, a
melhoria dos assentamentos informais e favelas urbanas como uma medida expedida e solução
pragmática para o déficit habitacional; oferecer atenção especial aos programas e às políticas
desenvolvidas para assentamentos humanos para mitigar a poluição urbana, provenientes do
fornecimento inadequado de água, esgotos e drenagem, pelo mau gerenciamento do lixo doméstico
e industrial, e poluição do ar.
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Tabela 2. Inconformidade Habitacional – Mossoró/RN, 2000.
BAIRROS
Abolição
Aeroporto
Alagados
Alto da Conceição
Alto de São Manoel
Alto do Sumaré
Barrocas
Belo Horizonte
Boa Vista
Bom Jardim
Bom Jesus
Centro
Dix Sept Rosado
Dom Jaime Câmara
Doze Anos
Ilha de Santa Luzia
Itapetinga
Lagoa do Mato
Nova Betânia
Paredões
Pintos
Planalto Treze de Maio
Presidente Costa e Silva
Redenção
Rincão
Santa Delmira
Santo Antônio
Zona Rural

ÁGUA
305
1119
8
48
496
151
2470
552
373
497
95
9
228
407
114
148
11
1068
151
139
203
96
164
59
149
269
1794
3114

%
6,04
38,98
17,39
3,38
11,29
17,18
59,17
30,46
21,05
18,99
30,16
1,26
99,57
18,64
9,21
22,32
84,61
33,57
11,14
6,80
41,18
7,91
16,69
10,22
8,44
9,70
45,34
92,24

ESCOAMENTO
2506
2306
32
802
1923
210
2687
526
298
943
287
164
175
1287
129
454
5
1384
418
281
428
602
391
234
74
448
1807
1562

%
49,63
80,32
69,56
56,40
43,76
23,89
64,36
29,04
16,82
36,03
91,11
22,84
76,42
58,95
10,42
68,47
38,46
43,49
30,84
13,73
86,82
49,54
39,82
40,55
4,20
16,14
45,66
46,27

BANHEIRO
233
573
5
105
506
123
1748
532
212
217
54
1
201
202
61
156
8
508
105
140
161
54
188
44
94
155
633
1899

Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 2000.

ISBN 978-85-7621-051-1

%
4,61
19,96
10,87
7,38
11,51
13,99
41,87
29,36
11,96
8,29
17,14
0,14
87,77
9,25
4,93
23,53
61,54
15,96
7,75
6,84
32,66
4,44
19,14
7,63
5,33
5,58
16,00
56,25

LIXO
344
326
42
28
351
103
403
210
4
6
146
3
224
438
3
35
13
86
67
10
142
118
126
54
175
396
382
2827

%
6,81
11,35
91,30
1,97
7,98
11,72
9,66
11,60
0,23
0,23
46,35
0,42
97,82
20,07
0,24
5,28
100
2,70
4,94
0,49
28,80
9,71
12,83
9,36
9,92
14,26
9,65
83,74

TOTAL
5050
2871
46
1422
4395
879
4175
1812
1772
2617
315
718
229
2183
1238
663
13
3182
1355
2047
493
1215
982
577
1763
2776
3957
3376

%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Anais do VIII SIC

780

Desigualdade Social e Vulnerabilidade Socioambiental
A desigualdade e a vulnerabilidade social foram analisadas por meio dos dados que
representavam a distribuição de renda em salários mínimos dos responsáveis pelos domicílios
particulares permanentes por bairros, como já foi visto. No que se refere a inconformidade
habitacional esse dado serviu como indicador de vulnerabilidade ambiental, de acordo com a
metodologia adota e descrita anteriormente por Deschamps (2009). Seguindo nessa direção, esse
último tópico tem o propósito de analisar a inadequação habitacional distribuído pelo maior
percentual de rendimentos dos bairros estudados.
No que se refere aos grupos de distribuição de renda dos responsáveis pelos domicílios
particulares por inconformidade habitacional, a Tabela 3 representa seis grupos de acordo com o
rendimento por bairros. Assim, o grupo I – até dois salários mínimos é representado pelo bairro de
Alagados, o grupo II – dois a cinco salários mínimos, representado pelo bairro do Rincão, o grupo
III – cinco a dez salários mínimos representa o bairro Doze Anos, o grupo IV – dez a vinte salários
mínimos representado pelo Centro, o grupo V – mais de 20 salários mínimos representado pelo
Nova Betânia, e o grupo VI – sem rendimento representado pelo Dom Jaime Câmara.
Tabela 3 - Grupos de distribuição de renda dos responsáveis pelos domicílios particulares permanentes por
inconformidade habitacional – Mossoró/RN, 2000.

Rendimento dos
Grupos por Bairros
Grupo I – Até 2
SM
Alagados
Grupo II – 2 a 5
SM
Rincão
Grupo III – 5 a 10
SM
Doze Anos
Grupo IV – 10 a 20
SM
Centro
Grupo V – Mais de
20 SM
Nova Betânia
Grupo VI - Sem
Rendimento
Dom Jaime
Câmara

Água

%

Escoamento

%

Banheiro

%

Lixo

%

8

17,39

32

69,56

5

10,87

42

91,30

149

8,44

74

4,20

94

5,33

175

9,92

114

9,21

129

10,42

61

4,93

3

0,24

9

1,26

164

22,84

1

0,14

3

0,42

151

11,14

418

30,84

105

7,75

67

4,94

407

18,64

1287

58,95

202

9,95

438

20,07

Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 2000.

CONCLUSÃO
A pesquisa proporcionou uma reflexão a cerca da vulnerabilidade ambiental e da
desigualdade social identificado nos bairros do município de Mossoró/RN, em que se verificou, por
meio dos dados do Resultado do Universo provenientes do Censo Demográfico do IBGE (2000),
que os bairros de menor poder aquisitivo inserido nos grupos I e VI composto pelos responsáveis
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pelo domicílio que possuíam rendimentos de até dois e sem rendimento eram os que mais
enfrentavam condições inadequadas em sua infraestrutura. Tal aspecto pode está relacionado ao
crescimento desordenado e acelerado do município, também comum nos demais centros urbanos do
Brasil.
Logo, os resultados desta pesquisa apontam para a necessidade de se pensar em um
planejamento urbano mais eficaz, através da aplicação de políticas públicas, em vigor, e da
formulação de novas políticas públicas, visando à mitigação dos problemas nos âmbitos social e
ambiental, que proporcione a população local uma sadia qualidade de vida.
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ENERGIA EÓLICA: SURGIMENTO E DESENVOLVIMENTO NO BRASIL NA
PERSPECTIVA DE SUSTENTABILIDADE
Carlos Sérgio Gurgel da Silva1; Cláudia Vechi Torres2; Rosangela Monteiro Aragão3; Lídio Sânzio
Gurgel Martiniano4; Sérgio Alexandre Moraes Braga Júnior5

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

1. INTRODUÇÃO
Uma das questões mais discutidas da atualidade diz respeito à preservação do Meio
Ambiente. As perguntas que se colocam em vários segmentos sociais de várias nações são: - Qual
será o destino do ecossistema planetário e da espécie humana? - O que acontecerá com o nosso
planeta se não mudarmos nosso modo de agir, explorando o meio ambiente sem nos preocupar com
a sua contínua degradação? - Existirão recursos suficientes para o homem continuar a se
desenvolver?
Segundo Edis Milaré a maior questão que se impõem na atualidade a respeito da
problemática global do meio ambiente gira em torno da Sustentabilidade e do destino do mundo no
qual existimos, vivemos e atuamos. Para ele, nossas ações se chocam com nossos deveres e direitos
comprometendo, assim, nosso destino: “Esse é o palco em que se desenrola o drama da vida do
planeta”.
Atualmente as questões ambientais estão no cerne das sociedades e manifestam-se a
todos os momentos em nossas ações e em seus efeitos, visíveis ou não. A preocupação Ambiental
está na ordem do dia: “Tudo decorre de um fenômeno corrente, segundo o qual os homens para
satisfação de suas novas e múltiplas necessidades, que são ilimitadas, disputam os bens da natureza,
por definição limitados.”(MILARÉ: 2007, p. 55)
O homem contemporâneo se depara com uma nova realidade: “A era das certezas se
encerrou”, a firme crença que poderíamos explorar continuamente os recursos naturais sem nos
preocupar-nos com as consequências que causaríamos ao meio ambiente chegou ao fim. A certeza
que o homem tinha de que a natureza sempre existiria como fonte inesgotável de recursos já não
existe mais.
Cabe ao homem, enquanto ainda há tempo, buscar os meios de garantir o seu
desenvolvimento sem destruir seu habitat natural – “Para alcançar o desenvolvimento sustentável, a
proteção ambiental constituirá parte integrante do processo de desenvolvimento e não pode ser
considerada isoladamente deste”. (Princípio 4º da Declaração do Rio)
Quem se propõe a discutir as temáticas acerca das questões ambientais não pode tratar
as problemáticas que o assunto apresenta separadas dos problemas da atualidade. Paralelo às novas
disciplinas que surgem a partir da necessidade do meio ambiente está a urgência da regulamentação
1
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de um Direito Ambiental, que procure regular e normatizar como se dará a interação entre o homem
e o meio em que ele atua.
Essa necessidade em se criar uma normatização para regular a interação entre o homem
e o meio se faz necessária devido à perceptível degradação que o meio ambiente vem sofrendo ao
longo do tempo, principalmente após a Revolução Industrial. O homem se apropriou dos recursos
naturais sem que houvesse uma preocupação em controlar a exploração dos recursos minerais e a
consequente degradação ambiental oriundas do desenvolvimento tecnológico.
Inicialmente o homem não via a necessidade de se preocupar com a preservação do
meio ambiente, vigorava a crença que os recursos naturais seriam uma fonte inesgotável a ser
explorada pelo homem, estariam sempre à disposição das necessidades da evolução tecnológica.
Ao longo de mais de dois séculos tal crença foi posta em xeque e hoje a sociedade se
encontra frente à problemática de como a humanidade poderá continuar se desenvolvendo uma vez
que os recursos da natureza estão cada vez mais escassos. É preciso encontrar meios alternativos
que garantam o desenvolvimento das sociedades e garantam a preservação do nosso planeta: A
preocupação com os danos ao meio ambiente está agora difundida, e é um foco de atenção para
governos em todo o mundo. Não só impacto externo, mas também a lógica do desenvolvimento
científico e tecnológico sem amarras deverão ser confrontados se for para evitar danos sérios e
irreversíveis”. (GIDDENS: 1991, p.169).
O fenômeno das mudanças climáticas, consequência da degradação do meio devido ao
desenvolvimento econômico, espalha uma realidade de danos sem fronteiras ao ecossistema do
planeta: desastres naturais, aquecimento global, esgotamento do solo, poluição, entre outros.
A sociedade precisa criar mecanismos para lidar com as transformações pelas quais o
meio ambiente vem passando, mecanismos de mitigação dos impactos negativos do ambiente ou,
para os casos irreversíveis, adaptação à nova realidade.
É neste contexto que surge a busca de energias alternativas pelo homem para poder
garantir o desenvolvimento tecnológico e econômico das Nações. Surge também a preocupação de
se criar uma normatização que garanta que a exploração controlada dos recursos naturais, que meio
ambiente seja respeitado: “Os riscos tecnológicos e as mudanças climáticas implicam a necessidade
de o direito regular as atividades sociais e econômicas considerando o meio como sujeito de
proteção e afetação”. (MARCHERSAN: 2011, p.31)
Caso o mundo queira limitar o aumento da temperatura global a 2ºC nos próximos 50
anos (e não entre 4,5ºC e 6ºC), sem colocar em risco o desenvolvimento do ecossistema do planeta,
será necessário dobrar os investimentos em energia limpa até 2020, conforme relatório da Agência
Internacional de Energia (AIE).
Segundo Milaré a superação do quadro de degradação ao qual nos encontramos só será
superado com uma adequada educação ambiental e a criação de instrumentos legais que garantam a
preservação do planeta para as futuras gerações: Surge então, de forma bastante evidente, a
reciprocidade entre direito e dever, portanto o desenvolver-se e usufruir de um Planeta plenamente
habitável não é apenas direito, é dever precípuo das pessoas e da sociedade. Ao direito de usufruir
corresponde o dever de cuidar. (MILARÉ, 2011, p.75)
Diante disso, este artigo procurará fazer um breve apanhado sobre a história das
energias renováveis, em especial a eólica, bem como sua importância para a preservação do meio
ambiente. Falaremos, ainda sobre o papel de destaque que o meio ambiente possui no ordenamento
jurídico brasileiro e como essas fontes são fundamentais para a manutenção do nosso ecossistema.
2. MATERIAL E MÉTODOS
Para execução do presente trabalho foi utilizado a pesquisa bibliográfica com consulta à
Norma Ápice e à legislação infraconstitucional ambiental e administrativista, além das doutrinadas
especializadas. Operou-se, além disso, com o método dedutivo e histórico e da pesquisa
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principiológica e exploratória-descritiva.
3. DISCUSSÃO E RESULTADOS
3.1. Energia eólica como importante instrumento para a sustentabilidade
Uma fonte de energia que vem ganhando espaço ao longo dos anos em todo o mundo e
já apresenta alguns resultados bastante animadores no Brasil é a Energia Eólica.
O Brasil é o país que produz energia eólica mais barata. Para Planeta Sustentável, com
capacidade para produzir o triplo de toda a energia que consumimos hoje, a eólica ganha cada vez
mais espaço no Brasil, que já é considerado o país que transforma vento em eletricidade pelo menor
preço do mundo – e o custo da produção ainda pode ser barateado.
O ano de 2011 apresentou um impressionante aumento na competitividade da energia
eólica no país, além de se consagrar como fonte de energia limpa e barata, só superada pela energia
hídrica. Segundo Elbia Melo, todo esse crescimento do setor não aconteceu por mágica. Segundo
Planeta Sustentável, o Brasil investiu muito em aprendizado tecnológico desde 2004 com o Proinfa
- Programa Nacional de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica e, como consequência,
conseguiu progredir do ponto de vista técnico e aumentar sua capacidade de geração de energia
eólica.
Como conseqüência temos um grande avanço nesse setor que reflete no investimento
em criação e crescimento do número de torres de captação de ventos por todo o país. Esse aumento
da utilização da energia eólica colocou o país em terceiro lugar no ranking dos países que mais
produz energia utilizando a força dos ventos, atrás apenas da China e da Índia. Vale salientar que
esses resultados favoráveis vem atraindo a atenção de investidores estrangeiros, que poderão trazer
um novo panorama para esse setor – mais investimentos, barateamento da produção de energia,
crescimento econômico, etc.
Apesar desse panorama favorável Melo (2011) não acredita que um dia a energia eólica
venha a se transformar em única fonte de energia para o país devido à sazonalidade dos ventos:
Conforme Planeta Sustentável, apesar de todo seu potencial, uma das principais características da
energia eólica é a sazonalidade, ou seja, ela não está disponível sempre que precisamos e, portanto,
assim como todas as outras fontes alternativas, precisa de outras formas de energia para poder se
fixar na matriz energética.
Para Melo (2011), ainda não dá para viver apenas utilizando fontes de energia limpa,
pois há a necessidade da energia estar sempre crescendo frente às novas necessidades de consumo.
Por isso, o incentivo à busca de novas e mais modernas fontes de energia, de preferência as que
menos agridam ao meio ambiente: as ecologicamente corretas.
A energia eólica é considerada uma das fontes mais amigáveis de energia renovável para
o meio ambiente, ela é a energia obtida através da ação do vento , ou seja, utiliza a energia cinética
gerada pelas correntes atmosféricas. “É uma espécie de energia verde. Essa energia também vem do
Sol, que aquece a superfície da Terra de forma não homogênea, gerando locais de baixa pressão e
locais de alta pressão, fazendo com que o ar se mova gerando ventos.
Dessa forma, energia eólica é a energia cinética contida no vento (massas de ar em
movimento): Seu aproveitamento ocorre através da conversão da energia cinética de translação em
energia cinética de rotação, utilizando para tanto, o emprego de turbinas eólicas (aerogeradores)
para a geração de eletricidade ou cata ventos (moinhos), para trabalhos mecânicos como
bombeamento de água.
A utilização do vento como fonte de energia, ou energia eólica – como é conhecida
atualmente – tem sido utilizada desde a Antiguidade para mover os barcos movidos por velas – a
bolina sob o barco a vela oferece resistência lateral à ação do vento, permitindo um avanço gradual
através do vento” e na operação de algumas máquinas – as pás dos moinhos, por exemplo, “nos
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moinhos de vento a energia eólica era transformada em energia mecânica, utilizada na moagem de
grãos ou para bombear água. Os moinhos foram usados para fabricação de farinhas e ainda para
drenagem de canais, sobretudo nos Países Baixos.
Atualmente a energia eólica é convertida em energia elétrica. Utiliza-se o vento para
mover aerogeradores – grandes turbinas colocadas em lugares com intensa ação do vento.
Definindo tecnicamente esse processo podemos dizer que essas turbinas com a forma de um
catavento ou de um moinho são movimentadas pela força do vento e através de um gerador, produzse energia elétrica. Esses moinhos ou cataventos – aerogeradores – precisam ser agrupados em
parques eólicos para que a produção de energia se torne rentável, mas podem ser usados
isoladamente, para alimentar localidades remotas e distantes da rede de transmissão. Para Neshy, é
possível ainda a utilização de aerogeradores de baixa tensão quando se trata de requisitos limitados
de energia elétrica.
3.2. Energia eólica no cenário brasileiro
Entre as décadas de 1970 e 1980 foram realizados no Brasil vários trabalhos e pesquisas
científicas sobre a geração de energia a partir de turbinas eólicas. Oficialmente a utilização da
energia eólica no país iniciou-se em julho de 1992, com a instalação da primeira turbina eólica no
Arquipélago de Fernando de Noronha através de projetos realizados pelo Grupo de Energia Eólica
da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE e financiada pelo Folkecenter (instituto de
pesquisas dinamarquês) em parceria com a Companhia Energética de Pernambuco – CELPE.
Devido aos bons resultados apresentados pela instalação da turbina de energia eólica no
Arquipélago uma segunda turbina foi instalada em maio de 2000 . Dessa vez, o projeto foi realizado
pelo Centro Brasileiro de Energia Eólica – CBEE em colaboração com o National Laboratory da
Dinamarca e financiamento da ANEEL. As duas turbinas são responsáveis por gerarem até 25% da
eletricidade consumida: Segundo o portal SuaPesquisa, esses projetos tornaram Fernando de
Noronha o maior sistema híbrido eólico-diesel do Brasil.
Em 1994 foi instalado no Município de Gouveia – MG a Central Eólica Experimental
do Morro do Camelinho com capacidade para até 1 Mega Watts. O projeto foi realizado pela
Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG, com o patrocínio do Programa Eldorado (do
governo alemão).
Em 1999 são inaugurados: a Central Eólica de Taíba no Município de São Gonçalo do
Amarante – CE ; a Central Eólica de Prainha no Município de Aquiraz – CE ; e a Central Eólica de
Olinda – PE.
Em 2000 foi inaugurada a Central Eólica de Palmas – PR, ela destacou-se por ser a
primeira central eólica do Sul do Brasil. Em 2002 a central Eólica de Bom Jardim da serra – SC é
inaugurada.
A partir de 2004 o país passa a investir mais no desenvolvimento tecnológico através do
Programa Nacional de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa). A capacidade
de gerar energia eólica vem aumentando consideravelmente desde então.
O grande impulso no setor se deu em 2004 com o primeiro leilão de energia eólica do
país. Conforme Planeta Sustentável, há exatos cinco anos, o Brasil inaugurava, de modo
cinematográfico, um novo sistema de negociação de energia elétrica. Na ocasião, a Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica, uma espécie de bolsa privada de negócios designada para
realizar as transações do setor, montou uma operação de segurança máxima para promover o
primeiro leilão de energia do país.
O governo, que havia aprovado a pouco tempo a lei do novo modelo de negociação,
tentava evitar que as informações do leilão fossem divulgadas e os que os concorrentes pudessem
combinar preços invalidando a competição que se tentou criar.
Em 2009 foi realizado o 28º leilão de energia exclusivo para usinas eólicas. Diferente do
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primeiro leilão as empresas puderam participar via internet, mas o clima de competição continuou .
O sucesso do evento pode ser comprovado mediante os seus resultados: 341 projetos de usinas
inscritos , 71 usinas vencedoras, registro de maior deságio médio de todos os leilões realizados até a
data , e uma previsão de que fossem instaladas usinas eólicas nos Estados da Bahia, Rio Grande do
Norte, Ceará, Rio Grande do Sul e Sergipe.
A importância da energia eólica está crescendo rapidamente em todo o mundo nos
últimos anos. Segundo a Associação Mundial de Energia Eólica (WWEA) dados estatísticos
mostram que em países como a Espanha e a Dinamarca, por exemplo, a energia eólica é responsável
por 20% da eletricidade. Na Alemanha, essa percentual chega a 10% com prognósticos de se chegar
a 25% até 2020.
A China é outro país que em 2011 aumentou o uso da energia eólica. Apesar da parcela
da energia eólica no abastecimento nacional de energia circular aproximadamente em 3%, o país
permanece como um dos líderes no setor de energia eólica Os Estados Unidos e Alemanha seguem
em segundo e terceiro lugares respectivamente. Segundo informe da Associação Mundial de
Energia Eólica, noticiado por Tribuna do Norte, a opção pelos parques eólicos está mais ligada a
questões econômicas do que ao meio ambiente num mercado dominado pelos chineses.
No Brasil a busca de novas fontes de energia também está crescendo. Ele ocupa
atualmente a oitava posição entre os países que mais incentiva o desenvolvimento de energias
renováveis. Segundo o Departamento Nacional de Aquecimento Solar – DARSOL:
A geração de energia a partir de fontes renováveis deve continuar crescendo durante os
próximos cinco anos, é o que afirma o relatório liberado hoje pela Agência Internacional de Energia
(IEA, na sigla em inglês). No relatório, segundo Solabrava, a agência reconhece a maturidade do
setor e diz que, apesar das dificuldades econômicas enfrentadas em um grande número de países, a
geração mundial de energia hidrelétrica, eólica, solar e de outras fontes renováveis deve crescer
mais de 40%, alcançando a marca de 6.400 TWh.
De acordo com o estudo Impostos e Incentivos para a Energia Renovável, realizado pela
KPMG Internacional em 2012, o Brasil ocupa tal colocação devido às políticas adotadas de
incentivo à geração de energia renovável, entre elas:
1. O Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia, criado em 2002 pelo
governo brasileiro para apoiar a produção de eletricidade a partir de biomassa, geração eólica e
Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs);
2. O programa de apoio do BNDES, que oferece aos investidores diversas facilidades
de financiamento para estimular a produção de energia renovável e;
3. O regime fiscal destinado a produtores e importadores de biodiesel, que oferece
reduções significativas no Programa de Integração Social (PIS) e na Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), conforme informa Dasolabrava.
Atualmente, a geração de 88,8% da produção de Energia elétrica no Brasil se dá através
de fontes renováveis. Embora ainda ocorra a predominância da produção de energia a partir das
hidrelétricas, a energia eólica como fonte geradora de energia obteve cerca de 2,7 mil gigawattshora (GWh) em 2011 e, de acordo com o Balanço Energético Nacional 2012 realizado pela Empresa
de Pesquisa Energética (EPE), noticiado por Panorama Brasil, o elevado percentual de crescimento
prenuncia o que deve ocorrer de forma ainda mais expressiva nos próximos quatro anos, quando
novos parques – já em construção – entrarão em operação.
Para o diretor geral da Associação Mundial de Energia Eólica Stefan Gsänger o sucesso
da energia eólica em escala global se deve principalmente ao fato de ser uma opção barata de
produção de energia, além das condições geográficas e climáticas que algumas regiões oferecem.
Não podendo deixar de ressaltar que esse tipo de energia não agride o meio ambiente, uma das
principais preocupações da sociedade moderna.
Apesar da crise econômica dos últimos anos em vários países os investimentos em
energias renováveis no Brasil não pararam de crescer. O mercado de usinas eólicas no Brasil está
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em expansão e já conta com um número considerável de turbinas eólicas no Ceará, no Paraná, em
Santa Catarina, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em Pernambuco, na Ilha de Marajó, na Bahia e
no Rio Grande do Norte.
Devido ao grande potencial eólico do Brasil, confirmado através de pesquisas e estudos
da Aneel, será possível, num futuro próximo produzir eletricidade a custos competitivos com
centrais termoelétricas, nucleares e hidroelétricas, com custo reduzido.
Atualmente várias instituições se dedicam ao estudo do potencial eólico brasileiro, entre
elas podemos citar a ANEEL, o Ministério de Ciência e Tecnologia – MCT, o Centro Brasileiro de
Energia Eólica – CBEE da Universidade Federal de Pernambuco que publicou a primeira versão do
Atlas Eólico da Região Nordeste em 1998, o Centro de Referência para Energia Solar e Eólica –
CRESESB/CEPEL que publicou o Atlas do Potencial Eólico Brasileiro, entre outras.
Entre os principais Parques Eólicos brasileiros temos o Complexo Eólico Alto Sertão I inaugurado em junho de 2012 no semi-árido baiano e que é o maior parque gerador de energia
eólica do Brasil. O Parque Eólico de Osório, no Rio Grande do Sul é o segundo maior centro de
geração de energia eólica no Brasil. A Usina de Energia Eólica de Praia Formosa em Camocim no
Ceará. O Parque Eólico Alegria em Guamaré no Rio Grande do Norte. O Parque Eólico do Rio de
Fogo em Rio do Fogo no Rio Grande do Norte. E o Parque Eólico Eco Energy instalado em
Beberibe no Ceará.
A Petrobrás, segundo seu portal, também investiu na energia eólica e inaugurou três
parques eólicos: um em Macau no Rio Grande do Norte; um no Rio de Janeiro e outro no Rio
Grande do Sul. No momento, a Petrobras mantém equipamentos de medição do potencial dos
ventos em aproximadamente cerca de vinte localidades brasileiras para analisar a viabilidade das
futuras unidades.
Em 2012 o investimento no setor da energia eólica continuou a crescer, a empresa
espanhola Iberdrola e o grupo brasileiro Neoenergia assinaram um acordo de financiamento de R$
777 milhões com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Banco
do Brasil para construir dez parques eólicos no Rio Grande do Norte e na Bahia. De acordo com
PeDesenvolvimento, o grupo espanhol venceu licitação promovida pela Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) e o investimento faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC).
Nos Leilões de Reserva e A3 de 2012 o Estado do Rio Grande do Norte foi o que mais
recebeu inscrições para a abertura de parques eólicos:
Do total de 429 projetos inscritos nacionalmente pelo setor para participar da disputa,
116, ou 27%, são previstos para o Estado. Segundo Jornal de Hoje, a oferta de energia do RN chega
a 3.012 Megawatts (MW), representando 27,54% do total ofertado por todos os concorrentes. Em
segundo lugar, está o Ceará, com 103 projetos e 2.427 MW de energia.
Essa procura vem aumentando nos últimos leilões e coloca o Estado como campeão em
número de parques e energia contratados. Inscreveram-se também projetos eólicos para o Rio
Grande do Sul, a Bahia, o Piauí, Pernambuco e o Rio de Janeiro.
Segundo Jean-Paul Prates (2012), conforme noticia do Jornal de Hoje, o momento é
para pessoas e empresas se beneficiarem do ciclo da energia eólica e os municípios devem
aproveitar o bom momento para investir.
4. CONCLUSÃO
A instalação e utilização da Energia Eólica vêm crescendo significativamente nos
últimos anos. A recente a expansão da energia eólica em escala mundial avança rapidamente. A
cada ano, o número de aerogeradores cresce em media 20%. A previsão é que até o ano de 2020 a
utilização da energia eólica quadriplique chegando à produção de mais de mil gigawatts de energia.
Nos últimos anos, a tecnologia eólica também tem passado por importantes evoluções:
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assim, há turbinas com hélices bem maiores, para regiões de pouco vento, e torres mais altas, que
exploram melhor o potencial local. Além disso, são construídas grandes centrais em alto mar. Outra
inovação se refere aos pequenos aerogeradores para residências, comunidades ou firmas industriais.
Mais de meio milhão deles foram instalados até o momento, a maioria na China e nos Estados
Unidos.
As diversas fontes de energia renovável vem se consolidando como uma alternativa bem
sucedida e viável para evitar a degradação ambiental do nosso planeta. Os crescentes investimentos
demonstram o grande potencial que este setor possui e sua importância para o desenvolvimento
sustentável do planeta.
O homem vem percebendo nas últimas décadas que a exploração desenfreada dos
recursos naturais no seu desenvolvimento econômico e tecnológico está colocando em risco o
futuro da humanidade.
A sociedade está “acordando para a problemática ambiental” (MILARÉ, 2007, p. 61) e
procurando meios alternativos para continuar se desenvolvendo sem destruir o seu habitat natural.
O homem contemporâneo está tentando encontrar maneiras para seu ecodesenvolvimento ou
desenvolvimento sustentável, ainda segundo Milaré só poderá ser possível se ele conseguir conciliar
três metas: o desenvolvimento integral, a preservação do meio e a melhoria da qualidade de vida.
O homem precisa planejar maneiras de se desenvolver de forma sustentável respeitando
uma política ambiental que adeque as suas necessidades ao contexto sociocultural, político e
econômico ao qual está inserido. Ele precisa mudar seu comportamento frente a essas novas e
desafiadoras necessidades
Precisa, ainda, que haja uma maior reciprocidade entre o direito e o dever, “desenvolver
e usufruir de um planeta plenamente habitável não é apenas direito, é dever precípuo das pessoas e
sociedade. Ao direito de usufruir corresponde o dever de cuidar.” (MILARÉ, 2007, p. 64)
É neste contexto que surge a necessidade do homem de encontrar novas fontes de
energia para garantir seu desenvolvimento e acima de tudo a manutenção dos recursos já existentes.
Seguindo a tendência mundial, uma das energias alternativas que mais cresce no Brasil
é a eólica, uma fonte de energia renovável, limpa, barata e com grande potencial em determinadas
regiões do país.
Ao longo de mais de trinta anos o país vem investindo em pesquisas sobre a utilização
da energia eólica. Atualmente ele ocupa a oitava posição entre os países que investem nessa área.
Devido aos altos investimentos que as empresas estão fazendo nessa área será preciso breve que
tanto o governo quanto a população deem mais atenção a esse setor.
Estima-se que nos últimos vinte anos mais de meio milhão de aerogeradores foram
instalados em todo o mundo. Entre 2011 e 2012 o IDEMA já liberou nove mil licenças no Brasil
segundo levantamento feito pelo próprio instituto. Até agora já foram pedidos mais de 1.200
licenciamento para a abertura de usinas eólicas apenas esse ano.
Assim, percebemos que apesar de ser um setor em franco desenvolvimento e de
fundamental importância para toda a sociedade, ainda tem muito o que avançar em relação aos
critérios utilizados e legislação que estabeleça uma melhor aplicação dessas fontes.
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FEMININO, INTIMIDADE E SUBVERSÃO EM BORDADOS, DE
MARJANI SATRAPI
Maria Adriana Nogueira1; Daiany Ferreira Dantas2

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

em

quadrinhos,

gênero;

intimidade;

INTRODUÇÃO
O presente trabalho analisa a obra Bordados (2010), da escritora Marjane
Satrapi. Para tanto, tem como arcabouço teórico os estudos de gênero, fundamentados
nos conceitos de resistência ao dispositivo da sexualidade, contidos na obra de Michel
Foucault (1988) e a crítica feminista contemporânea, que visa resgatar saberes, práticas
e vivências das mulheres, sua produção cultural e os sentidos que esta opera no
horizonte das representações – algo que nos interessa particularmente, enquanto
investigadoras da comunicação, haja vista que a mídia reproduz, espelha e muitas vezes
refrata problemáticas e desigualdades das relações de gênero existentes em nossa
civilização.
A análise crítica acerca do papel da mulher como protagonista do setor de
produção cultural é algo recente. Há, sim, questões recorrentes na academia sobre a
relação entre mulher e cultura de massa, como percebemos nas obras de Morin (1969) e
Huyssen (1997), o primeiro enfatiza a feminização de grande parte dos produtos
culturais, do apelo domésticos das novelas, programas de auditórios e do star system, já
o segundo reflete que a relação que se faz entre a cultura de massas enquanto mulher
não é tão pouco aleatória. Os produtos culturais para as massas são secundarizados
diante da alta cultura tanto quanto as mulheres o são num mundo em que lhes é
atribuída a função de ornamento.
Os estudos sobre as mulheres estiveram enquanto produtoras de cultura são
pontilhados de omissões históricas. No caso das Histórias em Quadrinhos, não é
1

Discente do Departamento de Comunicação Social – habilitação Jornalismo, da Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte. Campus Central. E-mail: nogadriana@yahoo.com.br
2
Docente do Departamento de Comunicação Social – habilitação Jornalismo, da Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte. Campus Central. Email: daianyd@gmail.com.

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

791

diferente. Por muito tempo, a pouca quantidade de autoras referenciadas contrastou com
a grande proliferação de personagens. Figuras femininas nunca deixaram de ser
proeminentes nos espaços das capas das publicações. Trabalhos de revisão histórica dos
quadrinhos como os de Iannonne e Iannonne (1996) apresentam depoimento de
cartunistas que se diziam preteridas de seu potencial criativo diante da imposição das
editoras, que muitas vezes as forçavam a apenas decalcar a forma das personagens. Era
uma autorrepresentação, portanto, tolhida e condicionada.
Cirne (2000) já havia atentado para o caráter apelativo das representações de
feminino esboçadas nos quadrinhos juvenis e adultos, sobretudo nos quadrinhos de
herói e na vertente de quadrinhos de autores europeus. À margem disto, dezenas de
mulheres iam somando-se em levas cada vez mais significativas de cartunistas, advindas
do território underground, mas também dos cartuns de humor. Recentemente
observamos o destaque de nome como os de Maitena, argentina, e Chiquinha, brasileira,
que se tornaram recorrentes nas listas e painéis de quadrinhos humorísticos. Na leva de
quadrinhos autobiográficos – que, segundo a cartunista e historiadora Trina Robbins
(1997) é um dos campos mais prolíficos para as cartunistas – temos a figura da escritora
gráfica Marjane Satrapi.
Nessa perspectiva, para a realização deste estudo analisamos a HQ
autobiográfica Bordados (2010) da escritora iraniana Marjane Satrapi, obra que reúne
depoimentos de mulheres, suas experiências amorosas e sexuais em relatos que
surpreendem ao se considerar os estereótipos da mulher do Irã, já que a sexualidade
feminina é um assunto tabu naquela sociedade, onde a religião intervém de forma direta
no estado, regulando comportamentos e valores e ditando normas sobretudo sobre o
comportamento feminino – que vão do uso do véu à impossibilidade de circular
desacompanhada em certos espaços públicos .
Satrapi é autora da narrativa gráfica Persépolis, publicada em 1999, na
França, e traduzida em diversos países, inclusive no Brasil. A obra, dividida em quatro
livros, e posteriormente reunida num único exemplar, relata a vida da autora, da infância
à fase adulta, narra a adaptação, sua e de sua família de ideais liberais, ao regime
conservador do Xá.
Vencedora de premiações, aclamada pela crítica e convertida numa
animação premiada com o Oscar em 2007, a autobiografia em quadrinhos da iraniana
Marjane Satrapi pode ser vista como uma das obras de maior repercussão do gênero nos
últimos anos, o que justificaria a escolha da escritora, pois sabemos as dificuldades que
esse gênero enfrenta no seu contexto de produção. A obra marca a inscrição pública do
nome de uma cartunista mulher e, além disso, publiciza diversas questões históricas e
culturais a respeito do que é ser mulher na cultura islâmica contemporânea.
Visando analisar as narrativas de mulheres que se autorrepresentam,
encontramos em Bordados, obra mais recente da autora, um objeto bastante profícuo.
Na obra, observamos relatos de várias mulheres que se reúnem na sala de uma delas,
espaço doméstico reservado às rodas de conversa em que se compartilha o chá –
preparado nos moldes da tradição do Irã. Aquele entorno, delimitado pelas paredes e
pela cumplicidade das presentes ali reunidas passa a ser o seu espaço para a troca de
experiência, resistência e aprendizado na sua constituição enquanto sujeitos.
Tendo em vista que essas mulheres saem de um terreno periférico para
migrarem para o protagonismo na produção cultural, Hall (2003) descreve que o
fenômeno da diáspora ocorre quando existe um deslocamento que denuncia sua
alteridade. A ambivalência de sua obra deve ser vista como fenômeno de hibridismo
visto que transitam nas divisas do hegemônico em contínuas negociações, decorrentes
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de sua condição social no espaço que ocupam. É desta forma, por meio deste trânsito,
que observamos o seu hibridismo.
Bordados, retrata mulheres que vivem em uma sociedade opressora, na
qual são marginalizadas. No entanto, observamos que mesmo diante de tal contexto, há
uma resistência dessas mulheres quanto à condição social, pois, apesar do rigor
religioso de seu país essas mulheres buscam o amor em suas vidas e a vivência plena de
suas sexualidades , ainda que experimentada de forma clandestina.
Valorizando a configuração da obra Bordados, uma narrativa repleta de
marcas de subjetividade, na qual as interlocutoras dialogam e contam, em primeira
pessoa, suas histórias, intercala episódios distintos, nos quais cada depoente soma um
ponto na trama a ser pontilhada. Nesta construção percebemos a representação de um
possível retrato do universo feminino. Identificamos, em sua escrita um olhar sensível
sobre a mulher entremeado com o tecido social.
MATERIAIS E MÉTODOS
Buscando compreender a problemática em questão, utilizamos como
referência os estudos sobre a construção de identidade de Hall (2002), a ideia de
construção do feminino presente em Beauvoir (1980) e o conceito de diáspora de Hall
(2003) para analisar, à luz da teoria, a temática a ser pesquisada.
A escolha da temática e do corpus aqui apresentado ampara-se na
perspectiva teórica dos estudos culturais e elege como método a análise de conteúdo,
tendo em vista que contemplam os objetivos propostos neste trabalho. Com isso,
pretendemos discutir e compreender sobre a questão da identidade feminina e contribuir
como aporte teórico para trabalhos posteriores.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em nossa perspectiva de análise, consideramos as mulheres enquanto
sujeitos e sua subjetivação ao longo da história. Para isto, observamos o panorama
traçado por Perrot (2007) em sua história das mulheres. A autora diagnostica que as
mulheres e sua produção só se tornam objeto de pesquisa a partir dos anos 60.
Ainda segundo Perrot, vários fatores contribuíram para trazer à tona a
história e vida das mulheres como objeto de estudo, principalmente a presença feminina
nas universidades, que cresceu de forma expressiva a partir do final da segunda guerra
mundial. “Assim nasceu o desejo de outro relato, de uma outra história” (Ibid, p. 20).
A passagem das mulheres do mundo da vida privada para o mundo da vida
pública foi se consolidando ao longo do século XX, Simone de Beauvoir é uma
referência quando pensamos nos estudos do gênero feminino, principalmente no texto
em que questiona o que significaria ser mulher: “não se nasce mulher, torna-se mulher”
(BEAUVOIR, 1980, p.9). A autora destaca que o papel e o lugar que a mulher assumiu
na história sempre lhe foram impostos pelo poder masculino. Assim, a mulher sempre
recebeu o legado de ser o outro do sujeito homem, tendo a sua própria subjetividade
tolhida.
A escrita, portanto, trouxe a oportunidade da mulher se expressar e de se
autorrepresentar como sujeito do discurso. Para Beauvoir, a feminilidade não poderia
ser vista como algo da natureza da mulher, mas como produto da cultura e da história
em que ela está inserida. Com isso, a autora inaugura um pensamento de desconstrução
acerca do universo feminino (BEAUVOIR, 1980). A escritora Marjane Satrapi, autora
da obra pesquisada, retrata vivamente a inserção da mulher no setor da criação, que
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apesar de pertencer a regimes totalitários, como é o caso do Irã, consegue consolidar-se
no contexto da produção cultural.
Bordados (2010), narra a história de mulheres iranianas que vivem sob o
rigor religioso, e que procuram reunir-se para conversar e compartilhar experiências, ou
simplesmente expor seus medos e aspirações. Contrariando a ideia de mulher submissa
e à sombra do homem, confinada ao lar, Marjane mostra, a partir do referente de sua
vida privada, mulheres de diferentes personalidade, mas que de modo algum
naturalizam a submissão e a sua condição subalterna. Em vez disso, refletem acerca da
sua existência e de estratégias de sobrevivência e resistência ao controle que as
instituições exercem sobre suas vidas.
Também revela a intimidade feminina das mulheres do islã, descrevendo as
experiências de tipos diversos de mulheres – e os diferentes homens com quem se
relacionam. Mulheres que se casaram diversas vezes, mulheres que não se casaram
virgens e tentaram reconstituir o hímen3; meninas bonitas casadas com generais idosos.
Enfim, uma gama de histórias que contam a multiplicidade de experiências e
perspectivas que as mulheres islâmicas vivenciam, e que só passamos a perceber
quando retiramos de nossa visão o véu do estereótipo e das histórias únicas.
Essa resistência elaborada na clandestinidade frente a uma aparente
repressão nos remete ao conceito de dispositivo, elaborado pelo filósofo Michel
Foucault (1988) em sua História da Sexualidade. Foucault contraria a ideia de que nós
vivemos uma época de repressão sexual, em vez disso, analisa que a repressão sexual
exercida desde o período vitoriano culmina exatamente com a proliferação dos
discursos clandestinos acerca da sexualidade – nos quais esta ganharia o tom
confessional, nos divãs, confessionários e na literatura autobiográfica (com grande
quantidade de relatos eróticos e mesmo pornográficos) produzida a partir daquele
período histórico.
O autor argumenta que a hipótese repressiva é falha, pois a tentativa de
coibir a circulação destes discursos e a normatização dos corpos e comportamentos
sexuados que fujam aos ideais de heteronormatividade geraria uma leva de
comportamentos de resistência a esses discursos, forjados na clandestinidade, onde
então eles proliferam.
De acordo com o autor, a partir do século XIX, a sexualidade passa a não
ser normatizada e confinada ao quarto dos casais, todas as práticas de sexualidade
dissidentes – não destinadas à procriação – passam a ser perseguidas e excluídas da vida
pública:
a sexualidade é, então, cuidadosamente encerrada. Muda-se para
dentro de casa. A família conjugal a confisca. E absorve-a
inteiramente, na seriedade da função de reproduzir. Em torno do sexo,
se cala. O casal legítimo e procriador dita a lei. Impõem-se como
modelo, faz reinar a norma, detém a verdade, guarda o direito de falar,
reservando-se o princípio do segredo (FOUCAULT, 1988, p. 9)

Constatamos na obra Bordados que as discussões sobre sexo sempre são
realizadas no espaço da sala, lugar este onde as suas personagens procuram
compartilhar suas dúvidas e experiências, tornadas invisíveis aos olhos públicos da
sociedade islâmica. Isso ocorre porque assuntos como esses não devem existir, como
não deve existir a sua menor manifestação (FOUCAULT, 1988).
3
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A sexualidade é permitida apenas para ambientes fechados, como o quarto,
no caso específico das personagens o assunto é manifestado dentro da sala, “porque fora
desses locais, o puritanismo moderno teria imposto seu tríplice decreto de interdição,
inexistência e mutismo” (FOUCAULT, 1988, p.10).
No entanto, essa formulação nos leva ao seguinte questionamento: se o sexo
é reprimido, isto é, fadado a proibição, o simples ato de falar sobre ele é uma forma de
transgressão. Dessa forma, entendemos que essas mulheres, diante de contextos
opressores, resistem e lutam pela sua emancipação sexual, mesmo que seja às
escondidas.
Essa discussão torna-se ainda mais complexa quando observamos que a
autora rompe com as fronteiras do público e do privado, no momento que traz essas
discussões para a sua obra, transgredindo o modelo até então imposto pelo poder
institucional.
Para fundamentar melhor esta pesquisa, tendo em vista, que buscamos
analisar a construção da identidade feminina, utilizamos conceitos de identidade para
compreender a constituição dos sujeitos representados no objeto pesquisado.
Para discussão de tais questões buscamos explicações teóricas que possam
fornecer uma compreensão dos processos que envolvem a construção da identidade. E
para isso, utilizamos o conceito de Stuart Hall desenvolvido no âmbito dos estudos
culturais. Hall (2002) discute os processos de identidade a partir da dissolução de uma
ideia de sujeito universal, presente no projeto iluminista. Apropria-se da perspectiva
epistemológica da genealogia de Foucault, que compreende que a identidade não é
universal, nem fixa, mas um processo de transformações históricas, marcado por
continuidades e descontinuidades.
Propondo que hoje vivemos de diferentes modos a ideia de pertencimento a
uma nação, a uma classe, a um gênero, e que essas identificações mudam e se alteram
no curso da história, em processos de deslocamento, tornando-se fragmentadas e
descentralizadas (HALL, 2002, p. 46).
O conceito de identidade apresentado nos fornece mecanismos para
compreender o processo de construção das identidades dessas mulheres silenciadas no
mundo público. E nos ajuda a compreender de que forma a representação autobiográfica
de suas vivências, na narrativa gráfica dos quadrinhos, faz com quem seus corpos e
vozes ganhem a dimensão da alteridade, num processo de subjetivação.
Marjane Satrapi, autora desses discursos, utiliza-se da cultura das mídias, ou
seja, da capacidade que uma mídia possui de projetar discursos e mediar sentidos
(KELLNER, 2001) representando histórias familiares e uma pluralidade de intimidades
– além da sua, muito explorada em suas obras anteriores – que observa como
testemunha ocular privilegiada, num cenário vedade em véus e pela cortina de um
regime totalitarista.
O conceito de diáspora torna-se pertinente, pois, segundo descreve Hall
(2003), a confortadora “narrativa do eu” rompe-se, ou seja, no contemporâneo acontece
um deslocamento de identidades, nos processos de resistência que insurgem nos
discursos globalizantes.
Um tipo diferente de mudança estrutural está transformando as paisagens
culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade [...] essa perda de
um ‘sentido de si’ é chamada de deslocamento ou descentramento do sujeito. Esse
duplo deslocamento – descentração dos indivíduos tanto de seu lugar no mundo social e
cultural quanto de si mesmo – constitui uma 'crise de identidade' para o indivíduo
(HALL, 2003, p.9).
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O sujeito uno surgido no iluminismo desloca-se, acontecendo uma
permeabilidade no campo cultural em que as fronteiras tornam-se um espaço para
circulação de idéias. O sujeito periférico, descentralizado, desloca-se para o centro das
pluralidades dos discursos, ou seja, tomando emprestadas as palavras de Hall (2002)
acontece uma “reorientação dos sujeitos”.
Para as mulheres que fazem parte do setor da criação, a diáspora passa a ser
compreendida como o momento de migração para o mundo público atuando como
produtoras do campo da cultura (DANTAS, 2006).
CONCLUSÃO
Em Bordados, identificamos múltiplas representações de mulheres que
discutem – diante das limitações de vida imposta por um estado que se funde à igreja –
modos de amar e viver, buscando resistir e encontrar alternativas ao assujeitamento
imposto ao seu gênero. Também observamos que a narrativa autobiográfica em
quadrinhos é um espaço privilegiado para a mediação destes sentidos, não apenas pelo
caráter de depoimento, que vai além do ficcional, mas por dar voz e corporalidade a
essas identidades descentradas, constituídas a partir de uma derivação de uma ideia de
sujeito universal que as inviabiliza.
Também observamos que há uma valorização do privado como espaço de
troca e projeção dessa subjetivação, pois as reuniões representam um espaço de
deslocamento, onde essas identidades se reconfiguram. Através desses relatos uma
representação do universo feminino, percebemos que seu aparente silêncio esconde, na
verdade, uma proliferação de discursos clandestinos operam, por meio da cultura da
mídia, processos de resistência e fortalecimento das suas subjetividades.
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GÊNERO E IDENTIDADE: A (RE)CONSTRUÇÃO DO FEMININO A PARTIR DA
CIBERCULTURA
Geilson Fernandes de Oliveira1; Marcília Luzia Gomes da Costa Mendes2; Maria Adriana
Nogueira3
RESUMO: O presente estudo foi uma das etapas da pesquisa intitulada “Tecnologias, Cibercultura
e Imagens da Mulher na Contemporaneidade: a (re)construção da identidade de gênero entre
professoras da educação básica, que foi aprovada pelo Edital MCT/CNPq/SPM-PR/MDA Nº
020/2010, cuja temática central é a relação entre as tecnologias, a identidade e a educação, e teve
como objetivo principal analisar como professoras da educação básica, que tiveram acesso a
conhecimentos acerca das TICs aplicadas à educação se apropriaram dessas tecnologias em suas
atividades pedagógicas. Nesta perspectiva, foi objetivada a verificação se neste novo contexto
permeado pelas tecnologias há ainda a reprodução de estereótipos no que diz respeito à questão de
gênero. Para isto, foram aplicadas entrevistas estruturadas e realizada uma etnografia virtual de
blogs de professoras que lidam diretamente com as tecnologias. Como forma de delimitar o objeto
de estudo, a amostra de professoras entrevistadas foi composta por oito concluintes do ciclo básico
e do ciclo intermediário do Programa de Formação continuada Mídias na Educação pela
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN. Ao compreender como as professoras
utilizam as tecnologias de informação e comunicação no âmbito escolar, verificamos o potencial
emancipatório dessas tecnologias no que diz respeito às práticas educacionais.
PALAVRAS – CHAVE: Gênero; Educação; TICs.
INTRODUÇÃO
Ao longo da história, principalmente da antiguidade grega até o iluminismo, sempre foi
possível notar o papel social que para a mulher é designado. A sua educação, de modo geral, sempre
foi direcionada para o aprendizado de valores tais como a submissão ao marido, a maternidade, e o
cuidado das crianças e do lar. Aristótoles (1998, p. 53) já afirmava que “a relação entre o homem e
a mulher consiste no facto de que, por natureza, um é superior e a outra inferior, um, governante,
outra, governada”. Se pararmos para refletir, estes pensamentos ainda são recorrentes até os dias
atuais em nossa sociedade, sendo que para o sexo masculino são dados predicados como autonomia
e racionalidade, enquanto que para se referir as mulheres são feitos usos de predicados que denotam
a fragilidade, ressaltando-se que este predicado pode ser visto como representante da submissão.
Com o desenvolvimento da educação formal no século XIX, a escolarização passa a se
constituir como um processo de anexação de papéis e estereótipos, que são enraizados nos valores
culturais ocidentais, passando a reproduzir no meio social as desigualdades de gênero. A educação
1
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então passa a ser visualizada como um agente reprodutor de pensamentos e ideias, que geram
desigualdades sociais e de gênero, dado o fato que conceitos citados sobre o gênero feminino são
refletidas nessa nova instituição social – a escola. De acordo com Bourdieu (1998), que apresentou
reflexões críticas sobre o papel da escola na sociedade, a instituição escolar se constitui como um
“dos fatores mais eficazes de conservação social, pois fornece a aparência de legitimidade às
desigualdades sociais” (p. 41). A legitimidade da escola enquanto reprodutora de papéis sociais
ainda é pouca discutida atualmente, apesar de sua grande necessidade, fator que consequentemente
dá margem para a (re)produção de papéis sociais pré-estabelecidos para homens e mulheres.
Levando em consideração o sistema educacional do Chile, as autoras Caviedes, Fernández e
Barrientos (2006) verificam que “a escola continua reproduzindo estereótipos” (CAVIEDES;
FERNÁNDEZ; BARRIENTOS; 2006, p. 99), para elas, a escola pode ser considerada como um
mecanismo que ultrapassa as várias dimensões do espaço social, como a economia e a política, dado
o fato de ainda serem poucos os casos em que mulheres atuam nesses segmentos. No Brasil, apesar
de serem poucas as pesquisas que tratam da questão das desigualdades de gênero na escola, as
autoras Vianna (2004, 2005, 2006, 2008) e Farah (2004) também identificam que o processo de
socialização escolar é fortemente marcado por desigualdades de gênero, o que nos faz chegar a
seguinte indagação: a reprodução das desigualdades de gênero, classe e etnia ainda prevalece no
Brasil?
No contexto educacional brasileiro, é somente a partir da década de 1990 que discussões
sobre desigualdades de gênero começam a aparecer na agenda do país, mais especificamente nos
governos de Fernando Henrique Cardoso (1996 - 2003) e de Luiz Inácio Lula da Silva (2003 2010), momento o qual algumas políticas que versam sobre a temática são institucionalizadas.
Esse mesmo período é marcado pela popularização e intensificação do uso das novas
tecnologias da informação e da comunicação (TICs) que proporcionam mudanças vertiginosas nos
mais diversos setores da sociedade, entre estas, uma mudança no âmbito da educação básica, uma
vez que mais cursos de formação superior passam a ser ofertados, fazendo uso agora dessas novas
tecnologias. Surge então no Brasil um novo formato de ensino – a educação a distância. Professores
de todo o país passam a poder ter sua formação através dessas Tics, fazendo uso direto dessas novas
tecnologias que são parte da cibercultura. Neste momento, chegamos a questão principal desta
pesquisa: nessa nova modalidade de ensino – educação a distância - ainda há a reprodução das
desigualdades de gênero já citadas? E quanto à identidade das professoras enquanto reprodutores de
conhecimentos? Será que houve uma (re) construção dessas identidades?
O presente relatório apresenta assim, os resultados do enfoque central da pesquisa,
trazendo considerações acerca da relação entre tecnologia, educação e gênero, tomando como
referência o sistema educacional brasileiro.
Assim, considerando os novos modos de acesso ao conhecimento que tem relação direta
com as práticas educacionais, este estudo visou averiguar as mudanças causadas no ensino pelo uso
das Tic’s, bem como a questão que diz respeito a existência ou não da reprodução de estereótipos e
papéis sociais distintos para homens e mulheres, através de profissionais que tem um papel
primordial no meio social, que são as professoras de educação básica, tendo em vista,
principalmente, que novas formas de ver o mundo surgem com o uso da internet, bem como no
adentrar ao ciberespaço, que aqui é compreendido como um “conjunto de técnicas, de práticas, de
atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento
do ciberespaço” (LÉVI, 1999, p. 17). Podemos observar desta forma que tais fatores marcam uma
mudança avassaladora nas formas de ver e compreender o mundo do qual fazemos parte. Mudanças
estas que tem influência direta nesse novo modo de adquirir e transmitir conhecimentos. A
compreensão das representações de gênero entre estas professoras, permitirá compreender como a
identidade feminina é (re) construída a partir do contato com conhecimentos e tecnologias de
informação e comunicação, bem como se há ou não, a reprodução de conceitos que contribuem
diretamente para a desigualdade de gêneros.
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MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa aqui apresentada teve como objetivos principais averiguar como a formação
para o uso das novas tecnologias influencia a construção de novas relações de gênero e se insere nas
práticas pedagógicas de professoras; verificar o potencial emancipatório dessas tecnologias no que
diz respeito às práticas educacionais; analisar as ações de professoras que tem contato direto com
tecnologias no espaço virtual (seus blogs), através da etnografia virtual e; identificar, se há ou não, a
reprodução de estereótipos de gênero nessa nova modalidade de ensino.
Para a realização da pesquisa, selecionamos oito professoras concluintes do Curso de
Formação Continuada Mídias na Educação, ofertado pela Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte – UERN para serem entrevistadas. As professoras selecionadas são residentes de municípios
distintos, sendo três de Mossoró, três de Apodi e duas de Natal. Acreditamos que a heterogeneidade
das cidades das entrevistadas permitiu um maior enriquecimento da pesquisa, uma vez que
propiciou percepções distintas não só subjetivamente, mas também de acordo com as regiões a que
pertencem as entrevistadas. Todas as entrevistas foram gravadas em áudio e posteriormente
transcritas para análise.
O roteiro de entrevista de caráter estruturado para a coleta de dados foi composto por 30
questões que evidenciaram alguns indicadores, como o perfil socioeconômico das professoras e as
mudanças nas práticas pedagógicas com o acesso ao conhecimento acerca do uso dessas
tecnologias. As questões de 1 a 15 trataram sobre a formação e enquadramento socioeconômico, as
questões de 15 a 30 versaram sobre o uso de tecnologias de informação e comunicação, como estes
podem proporcionar mudanças nas práticas sociais e nas atividades pedagógicas, e sobre as formas
de representação da mulher no ciberespaço, intencionando identificar se ocorreram mudanças na
visão sobre os papéis sociais de homens e mulheres.
Já para analisar o contato de professoras com a internet, realizamos uma etnografia
virtual em três blogs produzidos por professoras durante dois meses. A etnografia é vista como
técnica fundamental para a descrição, a compreensão e interpretação de grupos humanos em
espaços concretos, sendo uma metodologia profícua para analisar o mundo social. Através da
etnografia é possível analisar os sistemas de símbolos e as formações culturais (GERTZ, 1989). A
etnografia também pode contribuir para a compreensão das relações sociais em espaços virtuais. A
etnografia virtual é uma forma de pesquisar o que ocorre na rede que é tão recente quanto à própria
rede. Para Hine (2005, p13), uma etnografia virtual “possibilita a observação de detalhes e formas
que são experimentadas com o uso da tecnologia”. Jones (1997) fala em uma ciberarqueologia das
comunidades virtuais como sendo uma forma de investigar as comunidades mediadas pelo
computador. O autor enfatiza que, do mesmo modo que o arqueólogo considera os artefatos de uma
cultura, é possível também estudar as comunidades virtuais a partir dos artefatos culturais que elas
produzem na rede, e assim estabelecer uma pesquisa em um prazo determinado, como é o nosso
caso.
Por tratar-se de uma temática que envolve a experiência de um programa para a formação
continuada de professores/as da educação básica com uso de novas TICs nas práticas educacionais,
optamos por uma abordagem metodológica qualitativa. De acordo com Richardson (1999, p. 80), a
abordagem metodológica qualitativa é mais adequada em investigações voltadas para análises que
“têm como objeto situações complexas ou estritamente particulares”. Na realização da pesquisa de
campo, esta abordagem permitiu a observação dos aspectos subjetivos acerca do modo como as
professoras constroem identidades de gênero no ciberespaço, e os reproduzem a partir do contato
e/ou uso das TIC´s em seu cotidiano, possibilitando ainda a verificação quanto a questão que
compreende as mudanças nas práticas pedagógicas de professoras, após o acesso às novas TIC’s.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
O uso de tecnologias da informação e comunicação (TICs) é um fator que caracteriza as
práticas sociais na contemporaneidade, que se torna importante em todos os setores da sociedade.
No âmbito da educação, o desenvolvimento de novas tecnologias de informação e comunicação
propicia a diversificação de recursos didáticos nas práticas educacionais e maior interatividade entre
professores/as e alunos/as.
O Curso de Formação Continuada Mídias na Educação foi criado pelo SEED/MEC em
2005 e é um exemplo de curso realizado no formato a distância, que permite novos modos de
ensino-aprendizado, com materiais didáticos diversificados que comportam uma maior interação
entre aluno/as e professores/as por meio da internet. No Brasil, as políticas de EAD foram iniciadas
no Governo de Fernando Henrique Cardoso, mas foi somente durante o Governo Lula que elas
tiveram uma continuidade e tomaram maior impulso, com a criação de programas voltados para a
formação de professores/as, que objetivaram incentivar o uso de tecnologias de informação e
comunicação nas práticas de ensino e capacitar professores/as da educação básica da rede pública
de ensino para o uso de mídias diversificadas (Rádio, Televisão, Informática e Material Impresso)
nas práticas educacionais.
Segundo as diretrizes do curso de Mídias na Educação, este seria subdividido em três
níveis de certificação: extensão (Ciclo Básico), aperfeiçoamento (Ciclo Intermediário) e
especialização (Ciclo Avançado). O curso é financiado pelo Governo Federal e possui um conteúdo
acessível para qualquer pessoa que tenha acesso à internet, constituindo uma rede entre órgãos
governamentais e universidades federais e estaduais que tem contribuído para a formação
continuada e a qualificação de professores da rede pública da educação básica do Brasil.
Como explicitado anteriormente, foram realizadas oito entrevistas com professoras
concluinte do curso acima citado, com o objetivo de verificar se no formato de ensino de educação a
distância há ou não a existência de reprodução de conceitos de gênero comumente vistos no modo
de educação convencional, principalmente nas escolas, onde comumente meninos e meninas são
tratados de modo diferenciado, evidenciando-se conceitos de gênero pré-determinados.
A análise das entrevistas nos permite algumas observações que trazem algumas
respostas acerca dessas questões. Por motivos éticos, as entrevistadas não serão identificadas.
De modo geral, o perfil das entrevistadas nos permite caracterizá-las como sendo de
classe média e alta. Todas possuem mais de 12 anos de sala de aula, chegando até 29 anos de
magistério. A renda familiar das professoras varia de R$ 1.800,00 a R$ 12.440,00. As 8 professoras
possuem licenciaturas de nível superior e a maioria tem cursos de especialização em áreas
específicas e afins, algumas não possuem cursos de pós-graduação concluídos, mas estão cursando
no momento.
Todas afirmam possuir computador em casa e que já o utilizavam antes do início do
Curso Mídias na Educação, mas uma questão é evidenciada, a maioria utilizava o computador antes
com uma periodicidade menor e para fins de digitação, quando necessário. Hoje, afirmam utilizar o
computador com maior freqüência, para pesquisas, ficarem informadas e baixar vídeos-aula para
serem empregadas em sua prática pedagógica, mas tal prática em alguns casos só foi iniciada após a
realização do Curso Mídias na Educação, uma vez que as professoras passaram a utilizar o
computador com mais frequência para postarem as suas atividades.
Os outros membros da família das professoras também fazem uso rotineiramente do
computador e da internet. Segundo as professoras, os seus filhos utilizam as ferramentas disponíveis
geralmente para pesquisar assuntos de estudo e para acessar as redes sociais, tais como Orkut,
Facebook, Twitter e Msn. O uso dessas redes sociais são vistas pelas entrevistadas com um olhar
diferenciado, muitas vezes não positivo. Acreditam que alguns de seus familiares perdem muito
tempo acessando tais sites quando deveriam estar estudando. Algumas admitem também fazer uso
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das redes sociais, mas só que em um nível menor, outras demonstram certa distância. Uma das
professoras, que trabalha em um laboratório de informática da escola, a qual identificaremos pelo nº
1 cita que muitas vezes o uso das redes sociais atrapalha as aulas, uma vez que os alunos querem
passar mais tempo acessando as redes sociais do que aprendendo sobre um uso “mais proveitoso”
do computador e da internet, mas a professora afirma que é preciso saber tirar proveito também das
redes sociais. Como exemplo a professora de nº 1 cita que muitos alunos dizem não saber o que é
um email nem as suas funcionalidades, todavia, ela explicita que todos que estão cadastrados nas
redes sociais o possuem, uma vez que é condição básica para o acesso, e diz que explica isto para os
alunos, incentivando-os para um uso consciente das ferramentas disponíveis no computador e na
internet.
Para outra entrevistada, que denominaremos como de nº2, na escola em que trabalha
muitos professores ainda tem bastante dificuldade em lidar com o computador e com tecnologias. A
professora relata que apesar de 90% dos professores/as terem notebooks, pois receberam do
Governo através do Programa Professor Conectado, poucos utilizam esta ferramenta em sala de
aula, uma vez que alguns/algumas ainda tem dificuldade para uso próprio. A professora afirma que
tenta ajudá-los com os seus conhecimentos, e que não raro é chamada para retirar dúvidas e montar
o data-show em sala de aula, pois ainda há esta dificuldade. Outra professora (nº3) confessa que só
utiliza o computador em sala de aula para fazer a chamada dos alunos que já é computadorizada na
escola em que trabalha. Ela diz utilizar internet para pesquisa de assuntos que são trabalhados em
sala de aula, mas é mais comum dar mais atenção aos conteúdos do livro didático. Essa
característica encontrada na entrevista da professora de nº 3 demonstra a forte disputa entre a
internet e o livro didático, disputa esta que está tornando-se cada vez mais esvaziada, já que as duas
mídias tornam-se em nossos dias complementares.
De todo modo, a maioria das entrevistadas afirmam utilizar o computador e a internet
em suas práticas pedagógicas, principalmente para realizarem pesquisas. As ferramentas do
computador também são utilizadas costumeiramente, mas ainda pouco exploradas. A digitação
ainda é uma das funcionalidades mais importantes para as professoras.
No que se refere à visão das entrevistadas sobre o uso de mídias, como a internet pelas
mulheres, todas possuem opiniões semelhantes. Para elas, a figura da mulher é exposta em demasia,
o que é associado a um caráter depreciativo. A professora de nº 4 por exemplo, afirma o seguinte:
Eu acho que as mulheres, hoje, apesar de toda essa evolução, elas ainda utilizam
muito as mídias pra se promover, pra promover o corpo, vamos dizer assim,
certo... pra promover a imagem, não utiliza muito essa mídia relacionada a questão
da pesquisa de fins informativos não, ao meu ver. E é justamente essa imagem que
é propagada nas mídias, né... (Entrevistada de nº 4, Julho de 2012).4

O pensamento da professora de nº 4 corrobora com o das outras entrevistadas. Para a
entrevistada de nº 5, a imagem que a mulher dispõe na internet funciona como um cartão de visita,
motivo pelo qual esta imagem deve ser verdadeira. Caso a mulher se exponha na internet de modo
que explore características não verdadeiras, sofrerá sanções. Na internet, as mulheres são
representadas de forma errônea, onde há uma perda expressiva de valores, conforme afirma a
entrevistada de nº 6
[...] tanto na internet como no dia-a-dia, nas outras mídias, acho que a mulher tá
sendo assim, representada de uma maneira muito errônea, assim como a questão
dos valores da mulher, né, porque quando se coloca uma propaganda seja na
internet, seja na televisão [...] coloca a mulher nua, né? Porque tem muitas coisas
que não tem nada a ver com os produtos, né? e já vai a mulher nua como sendo um
4

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

Como é possível observar, as representação da mulher na internet não são bem aceitas
pelas entrevistadas que acreditam que a imagem repassada constrói um tipo de mulher que
corresponde a padrões já estabelecidos – beleza, magreza, sensualidade – fortemente ligados a
prostituição, como é colocado pela entrevistada de nº 6.
Sobre a questão que versa sobre as possíveis diferenças no comportamento de meninos
e meninas na escola, todas as professoras afirmaram que não há mais essa distinção
comportamental. Afirmam que hoje o comportamento é quase igual, uma vez que houve o que
poderíamos chamar de mudança de comportamento. As professoras dizem que não se comprova
mais a ideia de que o menino é mais agitado e levado enquanto as meninas são quietinhas e
obedientes. Toda esta questão se igualou, e/ou em alguns casos se inverteu. Todas as entrevistadas
exemplificam que hoje, muitas vezes, algumas meninas são mais levadas do que os meninos. Um
exemplo disso é que antigamente as meninas esperavam que os meninos as procurassem para
paqueras e namoros, hoje não, as meninas é quem tomam iniciativa, afirma a entrevistada de nº 7 e
nº 8. Os tipos de tratamentos para meninos e meninas dado pela escola também é o mesmo segundo
as professoras, que asseguram serem trabalhados os conteúdos que versam sobre as diferenças de
gênero, assim como de raça e etnia nas práticas pedagógicas, visando promover a igualdade.
Etnografia Virtual – Blogs na Educação
A propagação dos blogs em diferentes versões como divulgadores de eventos,
publicidades, jornalísticos, informativos especializados crescem a cada minuto. Neste contexto,
inúmeros/as educadores/as aderem a esta nova prática, seja para compartilhar conhecimentos, como
ferramenta de pesquisa, de interação com outros profissionais e até com os alunos. O uso das Tic’s,
especificamente os blogs por parte de professores/as no Brasil mostra-se como algo recente,
aumentando o seu número somente há poucos anos atrás. Tal ocorrência pode ser explicada pelo
maior acesso aos bens de consumo e ascensão da classe C, faixa da economia que compreende a
maioria dos educadores de nosso país. Outro fato que impulsionou este acontecimento foi o
surgimento dos cursos na modalidade de ensino a distância, que se popularizaram, e incentivaram o
uso da rede de computadores por parte dos alunos egressos.
Todos estes fatores provocaram mudanças significativas nas posturas dos profissionais
da educação, uma vez que novas possibilidades surgiram, assim como visões inovadoras que
poderiam propiciar resultados satisfatórios no processo de ensino-aprendizagem. De acordo com
Giddens (2002, p. 512-513), as TICs influenciam alterações na instituição escolar de diversas
formas, principalmente no que diz respeito à necessidade de “obrigar-nos a reexaminar o modo
como encaramos os processos de educação”.
Durante o período de dois meses (fevereiro e março de 2012) foi realizada a etnografia
virtual em três blogs de professoras - Fernanda Tardin (http://utilizandomidias.blogspot.com/),
Janaína
Spolidório
(http://professorajanainaspolidorio.wordpress.com/)
e
Graciele
(http://www.alemdogiz.blogspot.com/). As visitas as suas páginas obedeceu a uma frequência de 3
vezes por semana. Optou-se pela não comunicação com as autoras dos blogs, pretendo-se assim
evitar eventuais mudanças nas postagens caso as mesmas tomassem conhecimento da pesquisa. A
escolha desses três blogs foi realizada através de uma observação inicial de um grupo de seis blogs,
enfatizando que todos tratavam de temáticas semelhantes – a educação e práticas pedagógicas. Os
critérios eleitos para a seleção basearam-se nos seguintes fatores: assiduidade das postagens,
conteúdos produzidos e comentários gerados por parte dos leitores/as.
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O primeiro blog (utilizandomidias.blogspot.com) é da professora Fernanda Tardin,
licenciada em matemática e pós-graduada a nível de especialização em Mídias na Educação pela
UFRJ. A professora define seu blog como “um espaço onde os professores podem refletir sobre o
uso das mídias na educação”, disponibilizando textos, vídeos, jogos educativos, etc., objetivando
“diversificar o processo de ensino-aprendizagem”. Seu espaço tem um grande número de
seguidores, que interagem com ela por meio de comentários. O segundo blog analisado é o da
professora Janaína Spolidório (http://professorajanainaspolidorio.wordpress.com/) da cidade de São
Bernardo do Campo. Graduada em Letras, ela ministra aulas no ensino fundamental. Em seu espaço
virtual dá dicas de dinâmicas que podem ser aplicadas na sala de aula e melhorar o rendimento dos
alunos. Disponibiliza também em suas postagens material didático, postagens estas que sempre
recebem comentários de outras professoras, geralmente agradecendo pelas dicas. A periodicidade
dos posts é quase que diário, tendo inclusive dias em que há mais de um. O terceiro e último blog
analisado é o da professora Graciele (http://www.alemdogiz.blogspot.com/), de 35 anos, casada e
mãe. Formada em pedagogia e pós-graduada em educação infantil ela é do interior de Santa
Catarina, atuando no setor educacional já há 16 anos. Em sua página, declara que criou o blog
visando a troca de vivências e enriquecimento da educação infantil, para isto, compartilha várias
atividade pedagógicas que podem ser baixadas através de download. De acordo com a professora, a
sua intenção é de facilitar o processo de ensino-aprendizagem.
Os espaços virtuais dessas professoras podem ser vistos como vitrines de suas ideias e
práticas pedagógicas, que sempre são comentadas por parte dos leitores. Os blogs das professoras
constituem-se como um canal dialógico de comunicação, seja com os alunos, com outros
professores, etc. Essa dialogicidade, além de proporcionar uma interação, possibilita que o professor
também reflita sobre a sua prática. Para os/as alunos/as, ter o professor/a presente em um outro
espaço além da sala de aula, traz uma “inovação”, já que se sai do convencional quadro e giz, o que
pode motivar os alunos. Quando utilizado para fins educativos, os blogs permitem um novo pensar
sobre as práticas pedagógicas. No novo espaço, se constrói um ambiente colaborativo, onde
arquivos são dispostos e disponíveis para outros que tenham interesse.
CONCLUSÃO
O uso das Tics nos contextos educacionais proporcionam novidades para as práticas
pedagógicas. De um lado, as professoras que tem acesso às tecnologias despem-se de seus
preconceitos e passam a utilizar com assiduidade as ferramentas disponíveis em sala de aula
visando um maior rendimento, do outro lado, algumas professoras ainda resistem e fazem uso do
computador somente para fins básicos como a digitação. A reprodução de estereótipos préconcebidos se manifesta também na internet, com a recorrente representação de modelos de
mulheres que conforme as entrevistadas não condizem com a realidade. Na escola, que sofre fortes
influências das tecnologias, as professoras que tiveram acesso às Tics atestam não diferenciar
questões de gênero, sendo este um assunto trabalhado costumeiramente na instituição escolar
visando uma igualdade de gêneros. Neste contexto, ambientes colaborativos como os blogs são
criados, permitindo que professoras compartilhem informações de interesse comum, bem como
incentivando o uso das tecnologias.
De modo geral, a adesão dos educadores ao uso das TICs dá-se de forma gradual,
uma vez que muitos ainda têm algum tipo de resistência na aplicação de novas práticas didáticopedagógicas que fazem uso de tecnologias. A mudança deste contexto, no qual muitos professores
ainda nem tem acesso às tecnologias só se dará com incentivos governamentais que sejam iniciados
na base dos currículos escolares, base esta que muitos que estão hoje em sala de aula não tiveram.
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MEDIAÇÃO: UMA PERSPECTIVA HISTÓRICA DO CAMINHO TRILHADO PELO
ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO
Aurélia Carla Queiroga da Silva1; Cláudia Vechi Torres2; Cristiane Monteiro Aragão3; Lídio
Sânzio Gurgel Martiniano4; Sérgio Alexandre Moraes Braga Júnior5

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

1. INTRODUÇÃO
À luz das questões que se colocam com o Projeto de Lei para o novo Código de
Processo Civil institutos como a mediação e a conciliação são trazidos ao centro das discussões. A
história da humanidade nos mostra que esse é um debate antigo e apesar de acompanhar a trajetória
do homem no decorrer dos séculos vem ganhando espaço cada vez maior no ordenamento jurídico
atual.
Tradicionalmente os agentes envolvidos no conflito procuravam eliminá-lo através da
utilização da autocomposição (desistência, submissão e transação), cujo processo é “díade”, um ato
onde as partes envolvidas compõem a controvérsia; ou da heterocomposição, um processo “tríade”,
onde o terceiro não interessado (arbitro ou juiz) compõe a controvérsia. Entretanto, com o passar do
tempo ocorreu a prevalência do processo de heterocomposição em virtude do fortalecimento do
Poder Judiciário, o que acarretou o desuso dos processos de autocomposição.
Na segunda metade do século XX, os processos de resolução de conflitos sem a
intervenção do Judiciário foram redescobertos, sendo usualmente chamados de: meios de
autocomposição de conflitos, meios alternativos de pacificação social ou RAD – Resolução
Alternativa de Disputas. Na visão americana, as RAD são todos os mecanismos de solução de
conflito que não são tratados pelo judiciário: negociação, mediação, arbitragem, etc. Já na visão de
alguns cientistas europeus, os meios alternativos são, na realidade, a solução pelo judiciário, porque
historicamente os conflitos foram solucionados pela sociedade sem a intervenção do Estado, pois
não havia Estado bem organizado.
Existem mais de quarenta formas de RAD, sendo as principais: a) negociação, forma
básica de resolução onde as partes se encontram diretamente; b) conciliação, processo informal
onde um terceiro atua como elo de comunicação entre as partes, identificando os problemas e
possíveis soluções, apaziguando a questão sem se preocupar com a qualidade da solução; c)
mediação, “processo informal, voluntário, onde um terceiro intervetor, neutro, assiste aos
disputantes na resolução de suas questões”, auxilia na comunicação, neutralizando emoções,
formando opções e negociando acordo, sem interferir na sua substância; d) arbitragem, processo em
que as partes submetem livremente seu caso a uma parte neutra que tem o poder de decisão sobre a
disputa (SERPA, 1999, p. 89-91).
1
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Atualmente, muitas das formas de RAD são utilizadas no Brasil, como variantes do
processo contencioso judicial, como a arbitragem e a conciliação. Os meios alternativos vêm
ganhando espaço no ordenamento jurídico brasileiro, visto ser um sistema revolucionário e
diferenciado de aplicação da justiça, que rejeitaram os vícios formalistas, bem assim a exagerada
documentação, e alcançaram a desejada celeridade, modificando profundamente o sistema da
justiça tradicional (BACELLAR, 2000). É neste contexto que nos deparamos com o projeto de lei
do novo Código de Processo Civil – CPC que dedica um capítulo a institucionalização da mediação
judicial.
Na mediação há a autocomposição assistida, na medida em que educa, facilita e ajuda
na produção de diferenças que modificam a discórdia (WARAT, 2001, p. 78-79), e não se confunde
com a conciliação, nem com a arbitragem, pois a conciliação é definida como um acordo de
vontades através de concessões mútuas, sendo adequada para resolver situações circunstanciais em
que as pessoas não se conhecem, pois não trabalha para a transformação do conflito e a arbitragem é
a convenção que defere a um terceiro, que não é juiz, a decisão da lide.
A mediação é a técnica que induz as pessoas a encontrarem soluções criativas, com
ganhos mútuos e que preservem o bom relacionamento entre elas, por meio de um diálogo assistido
por um terceiro, chamado de mediador. O Poder Judiciário já está utilizando da mediação prévia,
não institucionalizada, em alguns tipos de conflitos, principalmente os familiares, na tentativa de
valorizar os laços fundamentais de relacionamento, incentivando as partes e reconstruir uma ponte
de comunicação que possibilite a construção de solução do conflito.
Para entender a motivação atual do uso da mediação e de outros mecanismos de solução
alternativa de conflitos é que faremos uma abordagem histórica sobre o surgimento dos mecanismos
de autocomposição de conflito, para em seguida mergulharmos na evolução desses institutos no
ordenamento brasileiro, com a finalidade de proporcionar um melhor entendimento sobre a
necessidade urgente de institucionalização da mediação, como ocorreu com a conciliação, e como
pretende o novo projeto do CPC.
2. MATERIAL E MÉTODOS
A metodologia utilizada neste trabalho incluiu pesquisa bibliográfica, atentando-se,
inicialmente, para verificar a existência de doutrinas que tratavam da problemática dos conflitos, e
que focassem, particularmente, os meios utilizados para suas resoluções. Também foi efetuada
pesquisa em livros e artigos, com a finalidade de verificar as normas e doutrinas sobre o assunto, e
estudar os autores que trabalharam com tais temas, e que enfatizassem os diversos conceitos e tipos
de conflitos e mediação.
3. DISCUSSÃO E RESULTADOS
A arbitragem foi definitivamente impulsionada com o advento da globalização
econômica que oportunizara diversos contratos internacionais e a elegia como um importante meio
de resolução de conflitos. Os árbitros deverão ter um mínimo de conhecimento dos assuntos objetos
dos conflitos que estarão sob sua administração e inspirarem uma confiança que é determinada em
situações análogas anteriormente vivenciadas por eles.
Vale ressaltar que só é permitida a utilização desse instituto para dirimir conflitos
relativos a direitos patrimoniais disponíveis, ou seja, situações que podem ser transacionadas. Como
bem distingue Groppali , são direitos que tutelam interesses individuais, se opõem aos direitos
indisponíveis que tutelam bens de interesse geral, tais como os familiares e os sociais. Dessa forma,
como versa o art. 1º da Lei nº 9.307/96 “as pessoas capazes de contratar poderão valer-se da
arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis.”
O termo conciliação provém do latim conciliatione e significa ato ou efeito de conciliar,

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

807

harmonizar. O conciliatore (figura o conciliador) é aquele que concilia os aspectos envolvidos
(pessoas, opiniões etc.), ele tem o papel de aliar, unir e combinar. Deve se colocar em uma posição
neutra, imparcial e eqüidistante sem emitir quaisquer pré-julgamentos. Quando necessário faz as
devidas intervenções relacionadas aos conceitos e interpretações factuais baseadas no
aconselhamento legal ou de áreas distintas. A questão analisada por ele deve ser observada
tecnicamente, bem como os pontos controversos colocados por cada uma das partes para só a partir
daí expor uma proposta e tentar um diálogo, neste ponto as partes deverão avaliar as conseqüências
negativas e positivas e decidirem como melhor proceder.
O conciliador tenta, ainda, convencer as partes a desistirem da via jurisdicional através
de um acordo comum a todos. Como já dito, isso se dará através da identificação e do
entendimento dos problemas pelos interessados para o alcance de possíveis soluções.
A conciliação destaca-se por ser largamente utilizada no Direito brasileiro, bem como
no Direito internacional. No Brasil, além da Lei 9.307/96, está prevista também em outros
dispositivos legais tais como a Constituição Federal e o Código de Processo Civil.
Tanto no Direito brasileiro quanto no Direito estrangeiro esse meio de intermediação é
bastante utilizado, e, por isso mesmo, possui singular importância, tanto que entre nós possui
previsão normativa: na Constituição da República (em matéria de dissídios coletivos, art. 114, § 2º)
e em diversos diplomas legais (vários artigos do Código de Processo Civil. Obrigatória nos
dissídios individuais disciplinados pela Consolidação das Leis do Trabalho, sendo um dos pilares da
Lei n. 9.099//96) (TAVARES: 2002, p. 43)
A Lei 9.307/96 prevê em seus procedimentos as hipóteses de conciliação como forma
de extinção de processo. Consoante com o art. 21, § 4º é da competência do árbitro ou do tribunal
arbitral tentar a conciliação das partes na parte inicial do procedimento. A tentativa de conciliação
deverá ser realizada na primeira Audiência e, se obtiver sucesso o árbitro ou tribunal lavrará uma
sentença, além do termo de conciliação, que terá a mesma validade de Título Executivo, como
previsão do art. 31 da referida lei.
Após a conciliação será executada uma sentença arbitral, na qual constarão os requisitos
obrigatórios e previstos em lei , tais como o Relatório contendo os nomes das partes e o resumo do
litígio; os fundamentos da decisão com a análise das questões de fato e de direito, estabelecendo
expressamente se o julgamento foi realizado com equidade, e; o Dispositivo no qual o árbitro
dirime as questões que lhe foram imputadas, nesta etapa é decidida a parcela de responsabilidade
concernente a cada parte quanto às custas e demais despesas referentes à arbitragem, como também
sobre a verba de litigância de má-fé, se esta existir. Por fim, é estipulado um prazo para o
cumprimento da decisão. Deverá constar, ainda, a data, o local onde foi proferida e a assinatura
do(s) árbitro(s).
A mediação destaca-se como um meio alternativo de solução de conflitos. Neste sistema
um mediador (terceiro não interessado e imparcial) auxilia duas ou mais partes negociantes a
identificarem os respectivos pontos de conflito. A participação do mediador consiste na
coordenação nas reuniões com as partes, mediando a comunicação, e quando necessário intervindo
na tentativa de estabelecer uma melhor compreensão e reflexão dos problemas expostos sem impor
às partes uma sentença ou qualquer intervenção definitiva.
Com a mediação surge a figura do terceiro que se insere no contexto da lide, assim, a
mediação, impulsionada por um terceiro, quer fazer nascer o “3”, isto é, quer fazer de modo tal que,
deste diálogo-confrontação em presença de um terceiro, nasça qualquer coisa que não será nem a
solução unilateral do primeiro, nem a solução unilateral do segundo, mas uma saída original
realizada por um e outro juntos, uma saída que não pertence a nenhum dos dois propriamente, mas
aos dois, como uma criança que nasce de dois pais. (SIX: 2001, p.7)
Antes de ser utilizada como nos dias atuais, a mediação foi mais amplamente usada em
conflitos entre pessoas, só com o tempo que se popularizou no âmbito empresarial. Devido ao
sucesso de seus efeitos foram realizados alguns experimentos que precederam a implementação da
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mediação no sistema judicial. Como bem observa Six, a própria Justiça quis instituir mediadores
que atenuassem o congestionamento dos tribunais, tentando que tal ou qual litígio não chegasse
justamente a esses tribunais, sendo prévia e amigavelmente regulado, sob o controle de um
mediador “penal” e do juiz. (SIX: 2001, p.29)
No que se refere ao arbitramento, a mediação se distingue quanto à intervenção do
terceiro. De acordo com Serpa, nela essa intervenção é iminentemente neutra e tem como um dos
objetivos o empowerment das partes não oferecendo decisão para a disputa. A decisão advém do
poder que é conferido às partes para decidir e não acatar decisões. A expressão de opiniões, mesmo
que sem vinculação às partes, não é função do mediador, mas quando excepcionalmente ocorre,
limita-se a uma manifestação sem qualquer poder de decisão. Acontece o oposto na arbitragem.
(SERPA: 1999, p.146)
Assim, na mediação o terceiro não possui interesse pessoal algum no mérito das
questões, preocupa-se apenas em facilitar para a solução do conflito sem estabelecer ou prescrever
nenhuma solução e mantendo-se neutro em relação à disputa.
Historicamente é difícil precisar um momento exato para a utilização da mediação nas
soluções dos conflitos: “É provável que tenha sido a primeira forma de apaziguamento dos conflitos
sociais, remontando a tempos imemoráveis.” (TAVARES, 2002, p. 28)
Após o período da autocomposição – no qual os próprios litigantes tentavam resolver
seus problemas – houve a necessidade da introdução de um terceiro para resolver as situações de
conflitos, “a mediação constituiu-se (...) na manifestação de transigência entre particulares, para
encontrarem solução de seus conflitos, sem intervenção do Estado, pela indicação consensual de um
ou vários intermediários que lhes pacifiquem os interesses.” (CINTRA, 2007, p. 8-9)
Segundo Leal, após a mediação teríamos a arbitragem como instrumento de resolução
dos conflitos pode-se afirmar que a arbitragem é o grau resolutivo da mediação e que, inicialmente
espontânea e não prevista em lei, se dava pela livre escolha de terceiros (sacerdotes, anciãos,
líderes, místicos, reis, nobres, técnicos, alquimistas, caciques, pajés) predestinados à compreensão
do direito humano e divino para decidirem litígios. (TAVARES: 2002, p. 29)
A utilização de meios intermediários de solução de conflitos fora do sistema judiciário
no Brasil é uma realidade na nossa legislação, principalmente na utilização da Mediação. A
Arbitragem e a Conciliação já vêm sendo utilizada a algum tempo e podemos perceber que
enquanto a mediação ainda esteja em desenvolvimento a arbitragem e conciliação já encontram-se
num estágio mais avançado no que diz respeito a uma legislação própria e na sua utilização. A
conciliação foi recepcionada pela legislação brasileira desde 1834 através do Código do Processo
Criminal do Império de Primeira Instância com Dispositivo Provisória acerca da Administração da
Justiça Civil cuja Lei “expressa apego à conciliação, ao estabelecer a possibilidade de se recorrer ao
Juiz de Paz para a resolução de litígios” (TAVARES, 2002, p. 31)
Ainda referente à conciliação podemos encontrar os seguintes dispositivos legislativos
ao longo do tempo, no Regulamento 737, de 1850, a tentativa de conciliação novamente aparece e é
exigida antes da propositura da causa em procedimento contencioso. Mesmo após a Proclamação da
República o Regulamento manteve seu prestígio sendo recepcionado inclusive pela Constituição
Republicana de 24 de fevereiro de 1891, e alguns Estados o mantiveram até a entrada em vigor do
código de Processo Civil de 1939, Lei Nacional, que não recepcionou o instituto da conciliação.
(KEPPEN, 1997, p. 112)
Vale ressaltar que o Regulamento 737 aconselhava o uso da Conciliação na resolução
dos conflitos comerciais antes das partes decidirem ir para juízo: “Nenhuma causa será proposta em
juízo contencioso, sem que previamente se tenha tentado o meio de conciliação, ou por ato judicial,
ou por comparecimento voluntario das partes.” (art. 23º do Regulamento 737)
Em relação à Arbitragem, ela foi recepcionada pela nossa legislação em 1824 na
Constituição Política do Império: “Nas causas cíveis e nas penais civilmente intentadas poderão as
partes nomear Juízes árbitros. Suas sentenças serão executadas sem recursos, se assim o
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convencionarem as partes.” (art. 160 da Constituição Política do Império do Brasil)
O Decreto 3.900 de 1867, com seus 76 artigos foi o primeiro diploma a tratar da
arbitragem no que tange o direito comercial. Ele “regulamentou a Lei n. 1.350, de 14/9/1866, a
qual, por sua vez, revogou a regra do juízo arbitral necessário, do art. 20, do Título único do Código
Comercial (Lei n. 556, de 25/6/1850):” (TAVARES: 2002, p.13) que em seu art. 245 colocava que
“todas as questões que resultem de contratoos de locação mercantil serão decididas em juízo
arbitral.” (TAVARES: 2002, p.13)
Tavares cita, ainda à luz dos ensinamentos de João de Lima Teixeira Filho um histórico
evolutivo da legislação referente à arbitragem, eis os seguintes dispositivos:
- Leis n. 7.732, de 14/9/89 (art. 4º, § 2º), 7.862, de 13/10/89 (art. 3º, parágrafo único),
8.029, de 12/4/89 (art. 21) e 8.693, de 3/8/93, de 3/8/93 (art. 1º, § 8º) sobre submissão à Justiça
brasileira ou à arbitragem como forma resolutiva de empate na deliberação de assembléia-geral de
sociedade anônima;
- Lei n. 8.078, de 11/9/90(art. 51, inciso VII), sobre nulidade de cláusula de arbitragem
compulsória para o consumidor;
- Lei n. 8.494, de 23/11/92 (art. 4º), sobre arbitragem para reajuste dos contratos de
locação;
- Lei n. 9.099, de 26/9/95 (art. 24 a 26), sobre Juizados Especiais Cíveis e Criminais;
- MP n. 207, de 13/8/90 (art. 5º a 7º), sobre livre negociação de reajuste de mensalidade
escolar;
- MP n. 290, de 17/12/90 (art. 3º, parágrafo único), sobre negociação de encargos
educacionais, tendo o laudo “efeito terminativo”;
- Decreto-Lei n. 82, de 26/12/66 (art. 193, inc II), sobre a aplicação de multa ao árbitro
que prejudicar a Fazenda do Distrito Federal, por negligência ou má-fé;
- Resoluções do Senado Federal ns. 94 de 1989 (art. 5º, § 1º) e 96, de 1989 (art. 5º, §
1º), sobre operação de crédito externo, cujas divergências são resolvidas “perante o fórum brasileiro
ou submetidos à arbitragem”;
- Resoluções n. 82, de 1990 (art. 4º, §§ 1º e 2º), e 6, de 1003 (art. 2º, inciso II), sobre a
renegociação da dívida externa brasileira e os eventuais litígios, que “serão submetidos à
arbitragem”, com especificação da forma de escolha dos árbitros;
- Resolução n. 50, de 1993 (art. 11, parágrafo único), sobre operações de financiamento
externo, nos quais os eventuais litígios “serão resolvidos perante o fórum brasileiro ou submetidos à
arbitragem internacional”. (TAVARES: 2002, p. 35-36)
Em relação às questões trabalhistas foram formulados os Decretos n. 88.984, de 1983,
que criava o Serviço Nacional de Mediação e Arbitragem para tentar resolver os conflitos
trabalhistas através dessa modalidade conciliatória; e em 1995 a figura do Mediador é criada por
meio da Medida Provisória nº 1.075/95 para resolver questões trabalhistas nas negociações
coletivas: “frustrada a negociação entre as partes, promovida diretamente ou através de mediador,
poderá ser ajuizada ação de dissídio coletivo”. (TAVARES: 2002, p. 36)
Apesar da regulamentação desta MP pelo Decreto 1.572/95, pode-se dizer que a
mediação não teve a menor receptividade na maneira pela qual foi proposta.
Em 2000 há mais uma tentativa de introduzir a mediação na nossa legislação através da
Lei nº 10.101/00. O artigo 4º trata da utilização da mediação nos impasses relativos à participação
dos trabalhadores nos ganhos e resultados das empresas:
Caso a negociação, visando à participação nos lucros ou resultados da empresa, resulte
em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes mecanismos de solução do litígio: mediação
e arbitragem de ofertas finais. O mediador ou árbitro será acolhido de comum acordo entre as
partes. (art. 4º da Lei 10.101/00) (TAVARES: 2002, p. 37)
A Lei 9.307/96 foi um marco para os meios alternativos de resolução de disputas. A
partir dela se deu a disposição de que a sentença arbitral tem o mesmo grau de eficácia que uma
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sentença judicial
. Trouxe, também, a força obrigatória que a cláusula de arbitragem inseridas
nos contratos vincula as partes em questão.
Atualmente não há uma lei que regulamente a mediação, o que temos é um Projeto de
Lei que tramita no Congresso desde 1998, primeiro como Projeto de Lei de nº 4.827/98 de autoria
da ex-Deputada Federal Zulaiê Cobra Ribeiro que “Institucionaliza e disciplina a mediação como
método de prevenção e solução consensual de conflitos” contendo sete artigos.
Nele a mediação seria a atividade técnica exercida por uma terceira pessoa, que
escolhida ou aceita pelas partes interessadas, as escuta e orienta com o propósito de lhes permitir
que, de modo consensual previnam ou solucionem conflitos. Sendo lícita a mediação em toda
matéria que admita conciliação, reconciliação, transação, ou acordo de outra ordem, para os fins que
consinta a lei civil ou penal. (art. 1º) O cargo de mediador poderá ser exercido por qualquer pessoa
capaz e que tenha formação técnica ou experiência pratica adequada à natureza do conflito. (art. 2º)
Devendo para tanto, desempenho de sua função, proceder com imparcialidade, independência,
competência, diligência e sigilo. (art.2º) E, “Ainda que não exista processo, obtido acordo, este
poderá, a requerimento das partes, ser reduzido a termo e homologado por sentença, que valerá
como titulo executivo judicial ou produzirá os outros efeitos jurídicos próprios de sua matéria.”
(art.5º)
Em 2002 o projeto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos
Deputados e enviado ao Senado Federal.
O conceito de mediação no referido projeto é: “A atividade técnica exercida por terceira
pessoa, que escolhida ou aceita pelas partes interessadas, as escuta e orienta com o propósito de lhes
permitir que, de modo consensual, previnam ou solucionem conflitos”. O projeto propõe duas
formas de mediação: a mediação prévia (pré-processual) e a incidental (depois de iniciado o
processo), ambas de cunho facultativo, podendo ser realizados por mediadores judiciais ou
extrajudiciais
Em 2006 a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania em Reunião Ordinária aprova
o Projeto de Lei Câmara nº 94 de 2002 que Institucionaliza e disciplina a mediação, como método
de prevenção e solução consensual de conflitos na esfera civil na forma da Emenda n° 1- CCJ
(Substitutivo), e das Emendas n° 1 a 3, de autoria do Senador Juvêncio da Fonseca, e da Emenda nº
4, de autoria do Senador Aloízio Mercadante, consolidadas no Substitutivo.
Segundo a CCJ a Mediação poderá ser utilizada em qualquer matéria que admita a
conciliação, reconciliação ou transação tanto nas esferas civis e criminais. A proposição traz a
disciplina jurídica da mediação (judicial ou extrajudicial) definida como atividade técnica exercida
por uma terceira pessoa escolhida ou aceita pelas partes interessadas, que as escuta e as orienta com
o propósito de lhes permitir que previnam ou solucionem conflitos de modo consensual. Poderão
exercer o papel de mediador tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas que se dediquem ao
exercício da mediação.
O substitutivo encontra-se estruturado em seis capítulos: I - modalidades de mediação;
II - dos mediadores; III - do registro dos mediadores e da fiscalização e controle da atividade de
mediação; IV - da mediação prévia; V - da mediação incidental; e VI - disposições finais.
De acordo com o Parecer de 2006 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 94, de 2002 (nº 4.827, de 1998, na Casa de origem), que
institucionaliza e disciplina a mediação, como método de prevenção e solução consensual de
conflitos, que o Senador Pedro Simon foi o Relator temos que:
O Capítulo I define a atividade de mediação e estabelece suas modalidades em: prévia
ou incidental e judicial ou extrajudicial (art. 3º), e assenta que ela será sempre sigilosa, salvo
convenção das partes (art. 6º) e que o termo de transação lavrado pelo mediador e assinado por ele e
pelos interessados poderá ser homologado pelo juiz e consistirá em título executivo judicial. (art.
7º).
O Capítulo II trás a disciplina jurídica dos mediadores dizendo quem pode ser mediador
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judicial (art. 10) e extrajudicial (art. 11) e co-mediador (art. 15), além de outorgar atribuições à
Ordem dos Advogados do Brasil, aos Tribunais de Justiça dos Estados e às instituições
especializadas previamente credenciadas pelos Tribunais de Justiça para treinar e selecionar
candidatos à função de mediador (art. 14). Ele, também, equipara os mediadores, no exercício de
suas atribuições, aos funcionários públicos para fins penais (art. 12, in fine), e aos auxiliares da
justiça, para todos os fins (art. 12), impondo-lhes os deveres de imparcialidade, independência,
aptidão, diligência e confidencialidade (art. 13). Segundo o parecer este “é ponto sensível para o
sucesso da mediação, pois é fundamental a habilidade pessoal do mediador para apaziguar os
ânimos
e
buscar
uma
solução
consensual
do
conflito”
(http://www.senado.gov.br/senadores/Senador/psimon/projetos/proj_2006/PA060313.htm).
O Capítulo III trata do Registro de Mediadores que será mantido pelos Tribunais de
Justiça (art. 16), a quem caberá normatizar o processo de inscrição dos mediadores que atuarão no
âmbito de sua jurisdição (art. 16, § 1º). Os Tribunais de Justiça também deverão sistematizar os
dados dos mediadores e serão responsáveis pela sua publicação para fins estatísticos (art. 16, § 4º).
Essa medida objetiva a efetiva punição de mediadores que agirem de má-fé excluindo-os do
exercício da mediação.
O Capítulo IV trata sobre a mediação prévia e acolhe quase integralmente as propostas
da Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, do Conselho Regional de
Administração do Rio Grande do Sul e do Grupo de Pesquisa e Trabalho em Arbitragem, Mediação
e Negociação da Universidade de Brasília.
O Capítulo V contribuiu no sentido de tornar obrigatória a tentativa de mediação
incidental, visando estimular a auto-composição e assim desafogar as varas de primeira instância
assegurando a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação. Preceito que encontra-se na nossa Constituição em seu art. 5º, inciso LXXVIII.
O VI e último Capítulo traz as disposições finais de caráter geral estatuindo a
remuneração da atividade do mediador e estabelecendo o prazo de 180 dias para os Tribunais de
Justiça expedirem as normas regulamentadoras que viabilizem o início das suas atividades.
Apesar de fundamental para o ordenamento jurídico brasileiro, a tramitação dessa
proposta, tem ao longo do tempo se estendida ainda sem aprovação final. Enquanto isso não se dá a
proposta tem sofrido muitas modificações.
Em 2010 o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, por meio da resolução 125 de 2010,
dispõe sobre a utilização dos meios alternativos, como a mediação, para solucionar litígios com
objetivo de descongestionar o Judiciário. E o anteprojeto do novo CPC apresentado ao Senado
Federal pela comissão de juristas instituída pelo Ato do Presidente do Senado nº 379/2009, o qual
foi entregue em junho de 2010 e foi protocolado como Projeto de Lei do Senado - PLS nº 166/2010,
prevê que o emprego de meios alternativos de solução de controvérsias no judiciário, visto que a lei
processual não resolve problemas sociológicos e a sentença não pacifica como ocorre quando há a
utilização da conciliação e mediação, que contam com a participação dos envolvidos.
No PLS nº 166/2010, Título VI, Capítulo III, Seção V, estão dispostos 11 artigos sobre
os conciliadores e mediares judiciais, seu registro, honorários, bem como a criação de um setor
específico à ser criado pela lei de organização judiciária de cada estado. Entretanto, não há o
detalhamento encontrado no Projeto de Lei Câmara nº 94/2002. Desta forma, ainda há necessidade
da aprovação de ambos os projetos para que o processo da mediação judicial e extrajudicial seja
totalmente regulamento no nosso ordenamento jurídico.
4. CONCLUSÃO
O atual projeto de lei que se encontra em debate na esfera legislativa versa sobre a
regulamentação da mediação e de sua observância sistemática, fora ou dentro do processo judicial.
Também há no projeto do novo CPC, no capítulo de auxiliares da justiça, uma seção que regula a
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criação de setor de conciliação e mediação de conflitos no judiciário.
Assim, caminhamos lentamente para procedimentos e processos em que a prioridade
consiste em encontrar uma solução justa e adequada para os diversos conflitos jurídicos. Isso
culminará na significativa redução das tensões sociais e na valorização da pacificação e
harmonização das disputas. Dessa forma, a guerra judicial dá lugar a acordos entre as partes que
terão suas questões respondidas de forma mais balanceada e a parte “perdedora” não sairá tão
prejudicada quanto num processo normal.
Com todas as transformações pelas quais passam a sociedade atual novas demandas se
fazem urgentes e surgem diversas propostas para a efetiva mudança no que tange as leis que regem
o nosso sistema jurídico. Soma-se a isso o esgotamento do Estado em suprir as necessidades
jurídicas da sociedade, que busca uma justiça mais acessível e célere.
Nessa realidade que se coloca os meios alternativos de resolução de conflitos, como a
mediação, a conciliação e a arbitragem são largamente utilizados e discutidos como formas
reconhecidas e eficazes para a solução de contendas.
Nesse diapasão há a necessidade de se pensar um sistema que, ao mesmo tempo em que
permite e incentiva o uso da mediação, preserva e viabiliza todas as garantias constitucionais neste
procedimento, tornando-se verdadeiramente equivalente ao processo judicial, enquanto forma
legítima de solução de conflitos no Estado Democrático de Direito.(PINHO: 2011)
Assim, o desafio que se coloca é pensar a mediação como um meio real de resolução de
conflitos e como tornar esse tão importante instrumento mais justo e eficaz para ser utilizado pela
sociedade de modo que proporcione a mesma segurança jurídica dos mecanismos clássicos do
nosso ordenamento jurídico.
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O IMPACTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS SOBRE OS
AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN
José Vivaldo Machado Fernandes Junior1; Kennya Cristiane Pereira Batista 2; João Batista de
Freitas3
RESUMO
As políticas públicas configuram-se como um instrumento importante para minimizar as distorções
provocadas pelas desigualdades sociais. Nesse contexto, o Programa de Aquisição de Alimentos
(PAA), surgiu em 2003 com o objetivo de incentivar a agricultura familiar, proporcionando
segurança e incentivo ao pequeno agricultor na forma de aquisição desses produtos. Assim,
reconhecendo a relevância do PAA, a pesquisa tem como objetivo geral identificar o impacto do
PAA por meio do desenvolvimento local econômico dos agricultores familiares do município de
Pau dos Ferros/RN, o qual compõe o Território da Cidadania do Alto Oeste Potiguar. Com isso, o
estudo caracteriza-se como: exploratório, explicativo, pesquisa de campo, bibliográfico,
documental, qualitativo e quantitativo. As coletas de dados ocorreram por meio de homes pages do
governo brasileiro e de fontes secundárias, bem como, os dados mais recentes da DAP (Declaração
de Aptidão ao Pronaf). Esses dados foram tratados por meio das técnicas, análise de conteúdo e a
estatística descritiva. Os resultados da pesquisa indicam que, em relação ao PAA, pode-se
evidenciar que o mesmo constitui-se enquanto uma política pública estruturada que contribui para a
segurança alimentar de uma parcela da população, que é atendida por instituições assistenciais que
visam o fortalecimento da produção agrícola familiar em âmbito municipal. Entretanto, embora com
limitações, pode-se constatar que o PAA contribui para a qualidade de vida dos agricultores
familiares, bem como em seu desenvolvimento econômico na perspectiva da distribuição de renda e
ampliação de novos nichos de mercados.
PALAVRAS - CHAVE: Política pública; desenvolvimento local; distribuição de renda.
INTRODUÇÃO
A agricultura enfrenta grandes desafios que vão desde a reforma agrária passando pelas
questões ambientais; do êxodo rural; dos custos elevados na produção, comercialização e
distribuição; do financiamento da produção; da falta de assistência técnica específica; à viabilização
econômica da agricultura familiar: envolvendo questões políticas, sociais, ambientais, tecnológicas
e econômicas.
De modo que, as políticas públicas podem minimizar as distorções provocadas pelas
desigualdades sociais; no entanto, a eficácia dessas políticas deve ser entendida como uma
consequência de sua eficiência que vai desde a etapa de formalização da política pública até a sua
implantação, dessa forma, entende-se que a ideia norteadora centra-se em construir uma base sólida
que possa proporcionar a sustentabilidade da agricultura familiar (REARDON, et al., 2001).
Observa-se que, os alimentos em sua maioria são gerados por um segmento singular na
sociedade, a agricultura familiar. O Brasil apresenta 13,8 milhões de pessoas em cerca de 4,1
milhões de estabelecimentos familiares, o que corresponde a 77% da população ocupada na
agricultura (INCRA/FAO, 2000). Apesar de cultivar uma área menor com lavouras (17,7 milhões
de ha) a agricultura familiar é a principal fornecedora de alimentos básicos para a população
1
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brasileira, como são os casos da mandioca (87%), feijão (70%), milho (46%), café (38%), arroz
(34%), trigo (21%), soja (16%), entre outros (FRANÇA, et al., 2009).
Concomitantemente a esta constatação, as sociedades modernas debatem a escassez de
comida; o Brasil consolida-se na produção de alimentos, os recordes da produção agroindustrial
fortalecem a tese de que em breve tornaremos um dos maiores produtores de alimentos do mundo.
Portanto, algo que deve ser ressaltado na produção nacional é a diversificação de produtos, ou seja,
o país possui uma extensão territorial ampla, ao mesmo tempo, uma heterogeneidade de climas
seguida por culturas múltiplas.
No entanto, no que tange as políticas públicas, o referido artigo se propôs a estudar o
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que surgiu em 2003 com o objetivo de incentivar a
agricultura familiar, proporcionando segurança e incentivo para o pequeno agricultor na forma de
aquisição desses produtos, para tanto a política concentra-se em: remuneração da produção;
ocupação do espaço rural; distribuição de renda; combate à fome; cultura alimentar regional e
preservação ambiental. (MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, 2011a).
Assim, a partir desse contexto, o estudo tem como objetivo geral identificar o impacto
do PAA por meio do desenvolvimento local econômico dos agricultores familiares do município de
Pau dos Ferros/RN, o qual compõe o Território da Cidadania do Alto Oeste Potiguar. Além disso,
foi norteado pelos seguintes objetivos específicos: Conhecer o PAA; Elaborar um banco de dados
com o perfil dos agricultores familiares assistidos pela PAA no Território da Cidadania do Alto
Oeste Potiguar, especificamente no município de Pau dos Ferros; e Verificar a influência do PAA
no desenvolvimento econômico local dos agricultores familiares do município de Pau dos Ferros.
MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa caracteriza-se como: exploratória, explicativa, pesquisa de campo,
bibliográfica e documental. Quanto ao método caracteriza-se como mista, ou seja, qualitativa e
quantitativa (RODRIGUES, 2007). A coleta de dados se deu por meio de fontes primárias e
secundárias. Foram utilizados livros, relatórios e artigos científicos para delinear a base conceitual e
científica da pesquisa; além disso, no que tange o PAA foram coletados dados provindos das
seguintes instituições: Companhia de Abastecimento (CONAB), Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome (MDS), do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e Instituto de
Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Norte (EMATER-RN), o qual desenvolve a
função de cadastrar os agricultores familiares através da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), o
que lhes permite o acesso ao PAA; a DAP é utilizada como instrumento de identificação do
agricultor familiar para acessar políticas públicas (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO
AGRÁRIO, 2011a). Os tratamentos dos dados se deram por meio da análise de conteúdo para os
dados qualitativos (ROESCH, 2005), e para os dados quantitativos através da estatística descritiva.
(CRESWELL, 2007).
O universo da pesquisa é representado por trinta municípios (IBGE, 2011),
categorizados como Território da Cidadania do Alto Oeste Potiguar (TERRITÓRIOS DA
CIDADANIA, 2011), os quais possuem área geográfica com similaridades econômicas e sociais;
em quanto que, a população amostral é representada pelos agricultores familiares cadastrados nas
DAPs do município de Pau dos Ferros/RN. O referido município possui o maior número de
habitantes entre os demais municípios que compõem o Território da Cidadania do Alto Oeste
Potiguar, isto é, uma população de 27.475 habitantes. No que diz respeito ao número de DAPs seu
valor é de 234 unidades, (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, 2011b). Em
função do delineamento do período, os dados correspondem ao ano de 2011, sendo estes
disponibilizados pela EMATER-RN, sede de Pau dos Ferros/RN. De modo que, a mostra da
pesquisa corresponde a 60 agricultores familiares assistidos pelo PAA.
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A operacionalização da pesquisa se deu com a coleta de dados por meio de registro das
informações cadastradas nas DAPs do município de Pau dos Ferros/RN, cujo propósito foi
estruturar um banco de dados contendo o perfil dos agricultores familiares. As variáveis que
compõem o banco de dados foram as seguintes:
a) Área média dos estabelecimentos: medido pela extensão territorial, sendo esta uma média
aritmética resultante dos agricultores familiares assistidos pelo PAA;
b) Renda bruta familiar anual: medido pelo somatório da receita acumulada pelos membros
da família envolvidos na atividade ao ano;
c) Gênero: medido por masculino ou feminino;
d) Escolaridade: medido por alfatetizado e não alfabetizado;
e) Idade: medido por faixa etária;
f) Residente: medido por rural ou urbano;
g) Número de pessoas residentes por domicilio: medido pela quantidade em unidades.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 CONHECENDO O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA)
O PAA tem sido acompanhado ao longo de toda sua trajetória de formulação e
implementação pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA) e por
diferentes organizações da sociedade civil. Na sua organização dispõe de um Grupo Gestor formado
pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), Ministério da Fazenda
(MF), Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA, sobretudo através da Companhia Nacional de Abastecimento CONAB), Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e, mais recentemente, pelo Ministério da
Educação (MEC). Este Grupo Gestor é responsável por definir as medidas necessárias à
operacionalização do Programa. Além deste, há os gestores executores, ou seja, os Estados,
municípios e a CONAB; e os gestores locais, formados pelas organizações de agricultores
(cooperativas, associações etc.) e entidades socioassistenciais que administram seus respectivos
projetos. O controle social é atribuído à sociedade civil através de suas representações no Conselho
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA), no Conselho Nacional de
Desenvolvimento Rural Sustentável (CONDRAF) e nos Conselhos de Alimentação Escolar (CAE)
(GRISA et al., 2009).
O PAA é implementado por meio de cinco modalidades (ver Tabela 01), em parcerias
com a CONAB, governos estaduais e municipais:
TABELA 1: Modalidades do PAA e suas características.
MODALIDADES
Compra Direta da
Agricultura Familiar

Compra para Doação
Simultânea

Formação de Estoque pela
Agricultura Familiar

CARACTERÍSTICAS
Possibilita a aquisição de alimentos pelo Governo Federal, a preços de referência, de
produtores organizados em grupos formais (cooperativas e associações) ou informais,
inserindo os agricultores familiares no mercado de forma mais justa, via compra
direta de sua produção, a fim de constituir reserva estratégica de alimentos.
Destina-se a promover a articulação entre a produção de agricultores familiares e as
demandas locais de suplementação alimentar e nutricional de escolas, creches,
abrigos, albergues, asilos, hospitais públicos e outros, e dos programas sociais da
localidade, tais como bancos de alimentos, restaurantes populares e cozinhas
comunitárias. Esta modalidade também é conhecida por Compra Direta Local da
Agricultura Familiar (CDLAF), quando é operacionalizada por governos estaduais e
municipais ou, por Compra da Agricultura Familiar com Doação Simultânea (CPR
Doação), operacionalizada pela Conab com recursos do MDS.
Visa adquirir alimentos da safra vigente, próprios para consumo humano, oriundos de
agricultores familiares organizados em grupos formais para formação de estoques em
suas próprias organizações.

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

Incentivo à Produção e
Consumo do Leite

816

Destina-se a incentivar o consumo e a produção familiar de leite, visando diminuir a
vulnerabilidade social, combatendo a fome e a desnutrição, e contribuir para o
fortalecimento do setor produtivo familiar, mediante a aquisição e distribuição de
leite com garantia de preço.
Destina-se a promover a articulação entre a produção de agricultores familiares e as
demandas das escolas para atendimento da alimentação escolar.

Aquisição de Alimentos
para Atendimento da
Alimentação Escolar
Fonte: Adaptado de Grisa et al., 2009.

Vale ressaltar que, a forma de acesso ao PAA ocorre de modo singular em todo o
território brasileiro. O critério de seleção de produtores e entidades deve ser subsidiado por agentes
públicos, pautados numa conduta ética que coíba quaisquer práticas que possam caracterizar
preferências pessoais ou políticas e, assim, possibilite a democratização do acesso de todos os
cidadãos à política pública.
3.2 BANCO DE DADOS COM PERFIL DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSISTIDOS
PELO PAA NO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS EM 2011
A seguir, as informações relacionadas referem-se ao perfil dos agricultores familiares
ativos no ano de 2011 do município de Pau dos Ferros/RN, que estão aptos ao beneficiamento de
políticas públicas, em especial, ao PAA. Assim, com base nos dados obtidos em pesquisa junto a
EMATER/RN, os números nos mostram 60 agricultores familiares, sendo estes caracterizados na
Tabela 02:
TABELA 2: Perfil dos agricultores familiares assistidos pela PAA em 2011.
VARIÁVEIS

DAP – PRONAF B
%
Unidades

DAP – PRONAF V
(variáveis)
%
Unidades

Gênero (M)

49

92%

5

100%

Gênero (F)

4

8%

0

0

FT - 18 a 30 anos

5

9%

0

0

FT - 31 a 40 anos

15

27%

0

0

FT - 41 a 50 anos

9

17%

0

0

FT - 50 a 60 anos

15

27%

1

20%

FT - 61 anos acima

11

20%

4

80%

Alfabetizado

50

91%

5

100%

Não alfabetizado

5

9

0

0

Residência Urbana

2

4%

1

20%

Residência Rural

53

96%

4

80%

PD - Até 3

25

45%

3

60%

PD - 4 ou 5

30

55%

2

40%

PD - 6 ou 7

0

0

0

0

PD - Acima de 7

0

0

0

0

RBFA (R$) - 1 a 1000

14

26%

0

0

RBFA (R$) - 1001 a 2000

26

47%

0

0

RBFA (R$) - 2001 a 3000

9

16%

0

0

RBFA (R$) - 3001 a 4000

4

7%

0

0

RBFA (R$) - 4001 a 5000

2

4%

0

0

RBFA (R$) - 5001 acima

0

0

5

100%
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15,55
30,64
Área do Estabelecimento (média)
PRONAF: Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar; DAP: Declaração de Aptidão ao PRONAF;
FT: Faixa etária; PD: Pessoas por domicilio; RBFA: Renda bruta familiar anual em reais.

De acordo com a Tabela 02 observa-se que há predominância masculina dentro da
agricultura familiar no município, já que a representatividade da força feminina corresponde a
apenas 7% e a classe masculina corresponde a 93%. Tais resultados podem ser justificados pelo fato
de a agricultura ser uma atividade que, em si, requer esforços físicos que naturalmente são melhores
desenvolvidos através de figuras masculinas, por apresentarem um biótipo mais resistente. As
agricultoras, preferencialmente, dedicam seus esforços às atividades domésticas ou que exigem
menores desgastes físicos.
A faixa etária das pessoas que integram a agricultura familiar também é um fator a ser
relevado. Na Tabela 2, pode ser visualizada a variação de agricultores de diversas faixas etárias,
contudo, a grande maioria encontra-se sob o somatório de dois universos, o que é formado por
agricultores entre 50 e 60 anos (27%) e os que já ultrapassaram essa idade (25%). Juntas, as partes
somam um total de 52%, configurando-se enquanto maioria. Neste caso, a partir das observações
diretas, foi possível constatar nos índices que há menor concentração de jovens trabalhando com a
agricultura no município, uma vez que, a maioria daqueles que praticam a atividade já possuem
mais de cinquenta anos, o que pode ser resultado de uma tradição familiar que vem sendo reduzida.
Atualmente, os pais preferem investir na educação dos filhos e vê-los seguir rumos diferentes dos
seus.
Antigamente, as oportunidades de emprego e estudo eram mais escassas, o que
inviabilizava a escolha de uma atividade diferenciada da agricultura. Hoje em dia, com o avanço
educacional e disponibilidade de diversas modalidades de ensino pode influenciar diretamente nessa
escolha.
A educação a distância, por exemplo, é uma modalidade de ensino que vem ganhando
representatividade no Brasil e apresenta-se como uma alternativa viável àquelas pessoas que
buscam por conhecimento, mas de alguma forma estão limitadas ao espaço físico ao qual residem.
Ao mesmo tempo, verificou-se que no município de Pau dos Ferros também existem Escolas
Técnicas e Instituições de Ensino Superior (IES) na modalidade presencial, que vão do âmbito
federal e estadual ao setor privado.
Por conseguinte, foi ressalvado o nível de escolaridade dos agricultores. Observou-se
que os critérios: superior completo, superior incompleto, ensino médio incompleto não tiveram
representatividade entre os pesquisados. Os índices apontam que 91% dos agricultores familiares
são alfabetizados e, em contrapartida, 9% classificam-se como não alfabetizados.
Logo, é perceptível que a maioria dos agricultores familiares, provém, de fato, da zona
rural, localidade em que 95% dos agricultores residem. Na zona urbana a oferta de emprego é mais
diversificada, fator este que, de certa forma, restringe o olhar de seus residentes a este universo,
praticamente descartando a possibilidade de migrar da cidade para o campo.
Em relação à quantidade de pessoas por domicílio, os números distribuem-se de modo
ponderado entre até 3 residentes (47%) e de 4 a 5 residentes (53%). Um fato atípico e de pouca
tradição, ao ser observado o número de dependentes, isto é, nenhum agricultor apresentou uma
quantidade superior a cinco dependentes que residem sob o mesmo teto familiar. O número pode ser
considerado como relativamente baixo, quando, culturalmente, as famílias rurais de outrora
costumavam ter elevada prole.
Quando se considera a renda anual obtida através das atividades agrícolas, 23% dos
agricultores afirmam conseguir uma quantia de até R$ 1.000,00 por ano, o que totaliza um valor de,
no máximo, R$ 83,33 ao mês. Enquanto isso, 44% relatam estar em um patamar de R$ 1.001,00 a
R$ 2.000,00, obtendo uma quantia mensal máxima de R$ 166,66 por mês. Tal constatação revela-se
deveras preocupante, visto que muitos veem na agricultura sua alternativa principal de renda. Neste
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caso, os valores obtidos pela maioria, são mínimos e dificilmente podem ser capazes de suprir as
despesas básicas de uma família.
Ao reportar-se à área de estabelecimento rural dos agricultores, percebe-se que 68%
enquadram-se como proprietários de uma área inferior ou igual a 10 hectares (ha), percentual
semelhante aos 67% dos agricultores que recebem R$ 2.000,00 ou menos anualmente. Neste
contexto, pode-se considerar uma relação direta entre o tamanho da área de estabelecimento e a
renda anual auferida por cada agricultor.
3.3 INFLUÊNCIA DO PAA NO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DOS AGRICULTORES
FAMILIARES NO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS EM 2011
Em relação ao PAA, pode-se evidenciar que o mesmo caracteriza-se como uma política
pública estruturada que contribui para a segurança alimentar de uma parcela da população, que é
atendida por instituições assistenciais que visam o fortalecimento da produção agrícola familiar em
âmbito municipal.
Na cidade de Pau dos Ferros/RN, objeto do estudo, observou-se que o PAA favorece
três agentes sociais relevantes: os produtores rurais, as instituições assistenciais e a administração
municipal/estadual. Sendo assim, quanto aos produtores rurais, o programa age como forma de
garantir a comercialização direta de parte dos produtos agropecuários provenientes das atividades
de cada agricultor beneficiado, e isso com preços mais atraentes do que os praticados pelos
intermediários que atuam no município. Em relação às instituições assistenciais atuantes dentro
deste processo, podem oferecer ao seu público uma alimentação diversificada e de maior qualidade,
priorizando um estilo de vida saudável, até mesmo, viabilizando a prática de hábitos alimentares
locais/regionais. Por último, aparece o favorecimento à administração municipal/estadual, que
acaba reduzindo custos de manutenção, devido à aquisição de gêneros alimentícios produzidos na
própria localidade.
Plausível de relevância é o aspecto de diversificação produtiva dentro do PAA e a
melhoria da qualidade de produção, que geralmente acaba indo até o comércio local, já que o
programa não absorve toda a produtividade. Amparados pela garantia de preços e comercialização
dos produtos, observa-se que há o interesse de muitos agricultores em ampliar a área cultivada ou
diversificar os produtos cultivados em pequenas áreas.
No que tange ao preço pago a cada produtor, verificou-se que existem vantagem pelo
fato da eliminação da figura do atravessador dentro das transações comerciais, o que culmina em
um preço mais justo por unidade vendida. Em relação à renda, o PAA configura-se como uma
alternativa de comercialização garantida de pelo menos uma parte da produção, o que garante a
ampliação da renda dos agricultores beneficiados, que, embora pouco expressiva, faz a diferença na
composição do orçamento familiar.
No entanto, apesar dos pontos positivos supracitados, existem fatores que denotam
limitação no programa. Entre elas, o principal é o reduzido número de agricultores familiares que
participam do PAA. Para tanto, alguns pontos merecem ser expostos:
•
O programa ainda encontra-se em fase de consolidação nacional, deste modo, por
vezes as informações são divulgadas de modo precário e a divulgação é fragilizada;
•
Na esfera municipal há pouco conhecimento acerca do funcionamento do PAA;
•
Entre os agricultores, existe, ainda, o receio sobre a falta de continuidade do
programa e a garantia do beneficiamento.
CONCLUSÕES
Com base no levantamento feito por meio desta pesquisa fica claro que o objetivo geral
deste estudo foi atendido, isto é, “Identificar o impacto do PAA por meio do desenvolvimento local
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econômico dos agricultores familiares do município de Pau dos Ferros/RN, o qual compõe o
Território da Cidadania do Alto Oeste Potiguar”. Embora, fica a certeza que por se tratar de um
contexto dinâmico e complexo, diversas variáveis podem afetar, com o passar do tempo, a realidade
do ambiente investigado.
Contudo, ficou evidente que, o PAA assume um papel contributivo em diversos
aspectos, como, principalmente:
• Refletir economicamente e socialmente no ambiente ao qual está inserida, já que gera
trabalho e renda à população local;
• Estimular a diversificação produtiva, com o intuito de atender às necessidades familiares e o
mercado local;
• Viabilizar a segurança de comercialização e ampliação da renda, uma vez que há garantia de
venda de parte do que é produzido pelos agricultores familiares beneficiados;
Portanto, embora com limitações, pode-se constatar que o PAA contribui para a
qualidade de vida dos agricultores familiares, bem como em seu desenvolvimento econômico na
perspectiva da geração de renda e ampliação de novos nichos de mercados.
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O PAPEL SÓCIO-EDUCATIVO DAS MÍDIAS NA CONTEMPORANEIDADE: um estudo
sobre as relações entre televisão, a escola e a família.

Maria Soberana de Paiva 1 ; Jucieude de Lucena Evangelista 2 ; Márcia de Oliveira Pinto 3

RESUMO: A televisão se configura como um agente formador e socializador em nossa sociedade,
juntamente com as instituições legitimadas para tal, a família e a escola. Dessa forma, o principal
objetivo desse trabalho é pesquisar e refletir sobre as relações de diálogo e rupturas estabelecidas
entre os principais espaços de socialização e formação pedagógica de estudantes do ensino médio
da Escola Estadual Prof. Abel Freire Coelho da cidade de Mossoró-RN. Como metodologia
utilizamos os procedimentos da pesquisa quantitativa, realizada através de questionários fechados,
com a participação de quatorze famílias dos estudantes da escola Abel Coelho. Através dessa
análise pudemos refletir sobre as relações estabelecidas entre a televisão, a escola e a família sobre
a formação e socialização dos jovens pesquisados.
PALAVRAS- CHAVE: Comunicação; Consumo televisivo; Escola; Família.
INTRODUÇÃO
Assistir televisão se tornou um hábito natural no cotidiano do brasileiro, principalmente para
as crianças e jovens, que nascem e crescem com esse meio de comunicação inseridos em suas vidas,
usufruindo de seus conteúdos de uma maneira quase que automática e natural, o que pode vir a
interferir sobre a formação e desenvolvimento da personalidade desses jovens. Dessa maneira se faz
necessário um estudo que aborde o papel formador e socializador que a televisão vem exercendo
juntamente com as outras instituições socialmente legitimadas para isso: a família e a escola.
Este trabalho representa a terceira fase do projeto de pesquisa intitulado A Televisão na
Escola, iniciado em 2009-2010, em que tínhamos o objetivo principal de pesquisar o consumo de
conteúdos televisivos entre professores do ensino médio de escolas públicas e privadas de Mossoró
- RN, para entender como esses professores utilizavam a televisão e seus conteúdos como elemento
de formação e de informação dentro da sala de aula. A segunda fase do projeto, que ocorreu durante
o ano de 2010-2011, nos dedicamos a pesquisar o consumo da televisão entre os estudantes do
ensino médio das mesmas escolas pesquisadas com os professores no ano anterior, a fim de
conhecer o consumo de televisão dos estudantes e como eles percebem o uso da televisão no
ambiente escolar por parte dos seus professores. Agora na última fase do projeto, buscamos
entender como os pais percebem o papel da televisão na formação de seus filhos e sua relação com
a educação escolar. A pesquisa foi aplicada com as famílias de estudantes do ensino médio da
Escola Estadual Prof. Abel Freire Coelho, que participaram da pesquisa em 2010-2011. Entre os
nossos objetivos estão:
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1. Analisar os resultados da pesquisa em relação aos resultados com projeto A televisão na
Escola;
2. Estudar as continuidades e rupturas entre a família a escola e a televisão como espaços de
formação;
3. Conhecer os hábitos de consumo cultural através da televisão das famílias pesquisadas;
4. Conhecer os usos e apropriações dos meios de comunicação realizados pelos sujeitos
envolvidos na pesquisa.

MATERIAL E MÉTODOS
A nossa pesquisa foi desenvolvida durante os meses de agosto de 2011 a julho de 2012,
junto com famílias de estudantes do ensino médio da Escola Estadual Prof. Abel Freire Coelho. A
coleta de dados teve por base a pesquisa quantitativa, através da aplicação de questionários
fechados, divididos em duas partes: a primeira traçava o perfil sócio-econômico das famílias
pesquisadas, a segunda parte se direcionava aos hábitos de consumo televisivo das mesmas, bem
como da percepção sobre a o papel da televisão na formação dos filhos e sua relação com a escola.
A aplicação dos questionários foi realizada de forma impressa, entregues aos próprios estudantes
pesquisados no ano anterior da pesquisa, para que os levassem para as suas respectivas famílias.
A pesquisa de campo se realizou durante todo o mês de maio de 2012, quando foram feitas
várias visitas à escola para o recolhimento dos questionários junto aos estudantes. Foram
distribuídos 35 questionários entre os alunos do terceiro ano do ensino médio, deste, apenas 14
retornam para nossa pesquisa. Entendemos que esse baixo retorno de questionários, pode apontar
para a falta de diálogo e participação das próprias famílias dos estudantes com relação à escola.
Acreditamos que os adolescentes tendem a buscar maior autonomia, separando a vida colegial da
vida doméstica, dificultando o diálogo entre a escola e a família. Dessa maneira, a pesquisa contou
com a participação de quatorze famílias e os resultados obtidos foram devidamente reunidos e
tabulados através do cálculo de porcentagem simples.
Este terceiro ano da pesquisa fechou um ciclo envolvendo televisão, família e escola,
visando compreender a atuação desses três espaços de socialização sobre a formação dos alunos do
ensino médio. A análise se concretizou através do cruzamento dos dados das três pesquisas em
questão, em que buscamos compreender a relação estabelecida entre os principais espaços de
socialização e formação dos jovens estudantes pesquisados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A presença dos chamados Meios de Comunicação de Massa na sociedade moderna tem
ocasionado grandes mudanças nas formas de percepção dos indivíduos, que passaram a conhecer o
mundo através de um simples click para ligar o aparelho de TV, tarefa difícil de se imaginar para os
nossos antepassados.
Assim a televisão vem ocupando cada vez mais espaço na vida das pessoas, substituindo o
tempo que antes se destinava a conversas com amigos, brincadeiras na rua, ou mesmo passeios pela
cidade. É também através dela que a maioria da população brasileira se mantém informada, além de
estabelecer uma relação familiar, tornando-a companheira diária durante os afazeres domésticos e
conversas familiares.
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Dessa forma, devemos entender a televisão como um agente socializador e de formação,
independente das instituições legitimadas para tal, família e escola. Uma vez que transmite valores,
padrões de comportamento e, por isso, pode influenciar diretamente sobre a construção do universo
de saberes e visões de mundo de crianças e jovens.
Dessa maneira, a família e a escola encontram-se assim em uma situação nova, dividem
agora a função de agentes socializadores com um meio sedutor como a televisão. Porém, essa
relação se torna complexa quando a escola e os professores tendem a subestimar todo o potencial
socializador e formador da televisão, encarando-a como um instrumento exterior ao processo de
educação formal, devido a antigos preconceitos, conforme nos mostra Gomez (2008), que aponta
três estereótipos que são a base desses preconceitos: 1) A TV é encarada por alguns professores
como inimiga da educação formal, pois transmite conteúdos nocivos para a educação dos jovens; 2)
A TV é espaço do não-sério, com conteúdos que vão de encontro com matérias e assuntos
pedagógicos; 3) Cabe exclusivamente à escola a função de educar.
Nossos dados revelaram uma perspectiva diferente por parte alunos pesquisados, 83% dos
88 alunos da Escola Estadual Prof. Abel Freire Coelho afirmam que a utilização dos conteúdos
televisivos em sala de aula podem ajudar no seu aprendizado, mesmo pensamento das famílias
desses jovens pesquisados, pois 79% dos pais acham que a televisão e seus conteúdos podem ajudar
seus filhos na escola, contra 65% dos professores que acham que os conteúdos televisivos tanto
podem atrapalhar como ajudar, dependendo do tipo de conteúdo que os alunos possuem acesso em
casa. Esse preconceito por parte dos professores em relação aos conteúdos da TV precisa ser
vencido, conforme nos mostra Gomez:
[...] frente a este conjunto de ideias, a recomendação é a de construir um juízo
muito menos maniqueísta e muito mais integrado, menos visceral, que permita
pesar os elementos positivos e negativos que oferecem os meios e atuar a partir daí;
por exemplo, desenhando estratégias de intervenção para tomar as crianças mais
autônomas e críticas frente a todas as mensagens nocivas dos MCM e, ao mesmo
tempo, muito mais capazes de desfrutar e aproveitar os outros elementos positivos
para seus próprios fins. (GOMEZ, 2008, p. 64).

Dessa maneira o professor, juntamente com a escola, deve estar preparado para atuarem
como verdadeiros mediadores pedagógicos entre os estudantes e os conteúdos televisivos,
considerando a relação intensa que os educandos mantêm com a televisão. Ela ocupa um espaço
importante no cotidiano dos sujeitos pesquisados, 99% dos alunos afirmaram assistir televisão e,
85% deles o faz todos os dias, fato que não deve ser ignorado pelos educadores formais. Através da
TV e de outros meios de comunicação e diferentes linguagens, esses jovens obtém informações e
conhecimentos que suprem melhor as suas expectativas, no que diz respeito ao envolvimento com a
forma de transmissão, do que o texto impresso e o quadro negro.
[...] o aprendizado das gerações atuais se realiza pela articulação dos ensinamentos
das instituições tradicionais da educação [...] com os ensinamentos das mensagens,
recursos e linguagens midiáticos. A educação contemporânea está vivendo um
conjunto de transformações que influenciam a natureza de nossas relações pessoais
e sensibilidade e, consequentemente, passam a condicionar as instituições que
regulam nosso aprendizado, nossa formação cognitiva, afetiva, psicológica,
portanto, nossas percepções sobre o mundo. (SETTON, 2010, p.24).

Para Masetto (2000), a utilização das tecnologias no processo de ensino, tendo o professor
como motivador da aprendizagem, constitui uma verdadeira ponte entre o aprendiz, o professor, e

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

824

novas formas de ensinar e de aprender. O diálogo com as tecnologias de comunicação se tornou um
fator importante para se alcançar a eficiência e eficácia no processo educacional, uma vez
constatado que as crianças costumam ficar mais horas em frente a TV do que na escola. Conforme
completa Gomez (2008, p. 59-60): “As crianças passam mais horas em frente ao televisor do que
em frente ao quadro-negro na aula e, quando concluem sua educação média básica, viram mais
horas de TV que as horas em que estiveram na escola.”
A família por sua vez também deve participar desse processo de aprendizagem, uma vez que
é através da observação e contato com os hábitos de consumo televisivo de seus pais e familiares,
que a criança começa a desenvolver seus próprios hábitos de consumo de TV, que podem vir a se
repetir na adolescência e se perpetuar na idade adulta. Além de considerarmos o fato de que é em
casa que o jovem possui acesso ao aparelho televisivo, o que em muitos casos compartilha dessa
recepção com sua família, como observamos em nossa pesquisa. Apuramos que, 77% dos pais
pesquisados afirmaram assistir televisão junto com seus filhos no período noturno, fato importante,
considerando que a maioria, 62% dos estudantes, afirmou possuir dois ou três aparelhos de TV em
casa, o que possibilita também o acesso solitário por parte desses jovens ao aparelho televisivo, que
cada vez mais pode estar presente no quarto do adolescente.
Porém, quando indagados aos pais se eles estão preocupados com o tipo de conteúdo que
seus filhos assistem na TV quando eles não estão por perto, 50%, afirmou se preocupar, porém nem
sempre dispõem de tempo necessário para conversar sobre o que seus filhos assistem em sua
ausência, já outra parcela dos pais, 21%, afirmaram sempre se preocupar com a qualidade dos
conteúdos que seus filhos assistem na TV e, que por isso sempre procuram encontrar tempo para
acompanhá-los em frente a televisão, também 21%, dos pais que afirmam não se preocupar com o
tipo de conteúdo que seus filhos assistem na TV quando eles não estão por perto, uma vez que seus
filhos já são bem crescidos e não necessitam mais desse tipo de orientação. Diante disso levantamos
a questão: como a escola poder mediar à relação entre os educando e a televisão quando a própria
família não participa desse processo? A família não pode abster-se de seu papel formador, nem a
escola deve assumir para si a exclusividade desse papel. A família e a escola realizam mediações
diferentes no processo de formação de crianças e jovens, transmitem valores e saberes diferentes,
que por vezes podem até ser conflitantes, mas são complementares.
Todos os pais pesquisados (100%) concordam que a televisão pode influenciar sobre a
formação de seus filhos, pois transmite visões de mundo e estilos de vida que os jovens podem
adotar e tomar para si, fato que pode ser observado inclusive na escolha de canal e conteúdo
televisivo, que pode revelar a personalidade e gosto pessoal de seus filhos, conforme nos mostra
Gomez:
O processo de recepção televisiva começa antes de ligar a televisão e não se
conclui uma vez que se tenha desligado a TV, ou mesmo quando o telespectador se
afasta da tela. O impulso para ver TV, a seleção de canal e/ou programa televisivo
não são atos isolados de uma maneira aprendida de ver TV ou de um modo
específico e rotineiro de passar o tempo livre, mas sim justamente são
manifestações de uma maneira de ser telespectador. (GOMEZ, 2008, p. 67).

Entendemos assim que a família deve atuar também como mediadora desse processo,
estimulando a reflexão dos conteúdos televisivos que seus filhos usufruem em casa, em vez de
simplesmente proibir, ao impedir o acesso, o que em muitos casos, só aguça a curiosidade e a
motivação desses jovens por esses conteúdos.
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Esses momentos de reflexão e crítica aos conteúdos exibidos podem acontecer inclusive no
próprio momento de recepção, em que os pais podem estar presentes, já que constatamos que 46%
dos pais pesquisados afirmaram assistir com seus filhos a programas de entretenimento, como a
filmes, novelas e programas de auditório. Esse tipo de programação é o mais apreciado pelos
adolescentes. Nossos dados mostram que 57% dos adolescentes assistem apenas programas de
entretenimento, como filmes, novelas, etc. O que pode estar diretamente relacionado ao tipo de
acesso aos conteúdos que esses jovens e sua família possuem, já que 48% dos estudantes afirmaram
possuir em sua residência apenas TV aberta com antena parabólica, 29% dispõem apenas de TV
aberta sem antena parabólica e somente 4% dos alunos pesquisados informou possuir acesso a TV
por assinatura via satélite em casa. A relação entre as preferências e o tipo de acesso ao sinal de
televisão pode ser justificada porque, a maioria dos adolescentes assiste as emissoras de sinal aberto
e os conteúdos de maior preferência entre eles são o que predominam no entretenimento oferecido
por essas emissoras.
Podemos observar assim que o momento oportuno para a reflexão existe, em que os pais
estão com seus filhos no momento da recepção, compartilhando os mesmos conteúdos televisivos,
dessa forma, cabe a esses pais estimular uma recepção mais reflexiva, uma vez que a maioria deles,
86%, concordaram que a televisão pode influenciar sobre a formação de seus filhos em sociedade.
Essa influencia pode se ocorrer de maneira tanto positiva quanto negativa, pois depende do tipo de
conteúdo que se tem acesso e da importância que se dá a ele.
É momento de refletir sobre o papel pedagógico e muitas vezes ideológico das
mídias. Para o bem ou para o mal, elas estão presentes em nossas vidas de forma
cada vez mais precoce e cada vez mais forte. Não é possível fechar os olhos para
essa realidade. É preciso, pois, estarmos preparados para a compreensão e análise
desse fenômeno que diz respeito a todos nós. (SETTON, 2010, p.10).

Em relação aos horários dedicados à televisão, 54% dos pais afirmaram passar de uma a três
horas por dia em frente a TV, 31% afirmou gastar de três a quatro horas, enquanto 15% dos pais
afirmou passar mais de cinco horas em frente a TV. Já em relação aos seus filhos, 36% afirmou
passar de uma a duas horas em frente a TV, 27% disse gastar de três a quatro horas com TV e 20%
afirmou que passa seis horas ou mais em frente a televisão. O que nos mostra que a televisão ocupa
um espaço importante no cotidiano tanto dos pais quanto dos filhos, podendo substituir outras
atividades de lazer.
Ao considerarmos o uso da televisão como principal meio de informação, 50% dos pais
informaram que utilizam sim a TV como principal meio de informação, enquanto os outros 50%
informaram que também usam a televisão como meio de informação, mas utilizam inclusive outros
meios para se manterem informados. Considerando os professores, 47% deles informaram que a TV
é o seu principal meio de informação, mas também usam outros meios de complemento para se
informarem, contra 53% deles, que usam a TV como fonte de informação, porém ela não é o
principal veículo utilizado para tal. Esse dados são importantes, se considerarmos que a televisão é
utilizada como meio de informação por pessoas responsáveis por transmitir conhecimentos e
informações, ou seja, pela formação de outros sujeitos.

CONCLUSÃO
Dados levantados por nossa pesquisa durante os três anos de projeto, revelam que a televisão
está presente tanto na escola, através de conversas paralelas entre os alunos e professores, como em
casa, onde sua presença se mostrou bastante atuante e forte, ocupando o lugar do diálogo e
momentos de lazer entre a família.
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Pudemos evidenciar também todo o potencial da televisão, tanto como agente formador de
opinião, como de agente socializador, promovendo o acesso a culturas diferentes e distantes da
nossa, assim como fortalecendo padrões de comportamento e valores em nossa sociedade. Porém,
ficou evidente também, que a escola tende a subestimar esse potencial, reduzindo-o a um
instrumento exterior ao processo de ensino. Fato que pode estar relacionado com a dificuldade
assumida pelos próprios professores de relacionar os conteúdos televisivos com os conteúdos
pedagógicos, o que faz com que muitas vezes esses sejam deixados para fora do ambiente
educacional. Entendemos que essa dificuldade decorre da própria formação docente, pois os
educadores em geral não estão preparados para lidar com os meios de comunicação, ou, quando
estão, essa preparação se realiza predominantemente em função do uso instrumental desses meios.
Seria necessário então, uma verdadeira formação midiática destinada aos docentes, para que esses
possam entender seu papel como mediadores pedagógicos na relação entre a televisão e seus alunos,
promovendo assim uma recepção crítica, dentro e fora da escola.
A família por sua vez, ainda não entendeu o seu papel também como mediadora, deixando
muitas vezes, como pudemos observar em nossos dados, essa função para a escola. A televisão
ainda é vista pelos familiares como um meio de informação e entretenimento, em que se recebe seus
conteúdos sem nenhum tipo de reflexão ou questionamento, fato que é transmitido para seus filhos.
Mesmo que todos os pais pesquisados concordem que a TV pode influenciar sobre a formação e
desenvolvimento dos seus filhos, que despendem cada vez mais horas em frente à telinha, sem
nenhum tipo de orientação, não detectamos durante a nossa pesquisa, nenhuma forma de interesse
concreta, por parte dos pais, de mediar essa relação, o que revela mais uma vez, que a relação das
famílias com a TV é apenas de lazer e entretenimento, deixando para a escola a responsabilidade de
lidar com esse meio de comunicação sedutor na educação de seus filhos. De nossa parte,
acreditamos que não é papel exclusivo da escola mediar essa relação, pelo contrário, a família não
pode abster de sua responsabilidade como instância formadora, pois é em casa que se inicia o
processo de recepção, o que pode vim a interferir sobre a formação e personalidade de seus filhos.
Acreditamos que a televisão é um espaço da educação não-formal, destinada a socialização,
produção e reprodução de valores e comportamentos em sociedade, assim como a família e a escola
e, por isso não deve ser reduzida a um instrumento de lazer ou de informação, seja pela família, seja
pela escola.
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O QUE QUEREM AS MULHERES? SAÚDE SEXUAL E DIREITOS
REPRODUTIVOS EM MOSSORÓ.
Maria Zenaide Santiago Valério1
Telma Gurgel da Silva2
Janaiky Pereira de Almeida 3

RESUMO: Analisar as demandas das mulheres na área de saúde sexual e direitos
reprodutivos em Mossoró-RN foi o interesse maior do estudo em destaque que constou
de uma pesquisa bibliográfica, documental e de campo com a aplicação de um
questionário sociodemográfico, além de questões acerca do acesso e qualidade dos
serviços de saúde, em particular, a saúde reprodutiva e aos direitos sexuais
compreendidos na totalidade dos direitos sociais em contexto de neoliberalismo.
Referenciamo-nos nas categorias de relações sociais de gênero, patriarcado, direitos
sexuais e direitos reprodutivos. As reflexões apontaram que as ações se limitam ao
acompanhamento de gravidez, parto e puerpério. Em relação à inserção no mercado de
trabalho houve o mesmo percentual entre as que estão no mercado formal e informal.
No entanto, em relação à renda a maioria ganha até um salário mínimo e são
responsáveis pelo provimento do lar, além da responsabilidade com os afazeres
domésticos. Existe uma reclamação sobre a demora em conseguir atendimento
especializado e com relação ao tempo de espera para a realização de exames. As
participantes expressaram a vontade de viver em igualdade com os homens no mundo
do trabalho e viver sem violência. A atenção a saúde sexual e reprodutiva em Mossoró
não desenvolve ações conforme as exigências do marco legal dos direitos sexuais e
reprodutivos, fato que contribui com o processo de distanciamento dos agentes
institucionais de saúde com o cotidiano das mulheres e com suas demandas de acesso a
saúde e aos direitos sexuais e reprodutivos no município.
PALAVRAS-CHAVE: Condição social das mulheres; direitos sexuais; direitos
reprodutivos

INTRODUÇÃO
A problemática da saúde, de forma geral, vem sendo pautada na sociedade,
em pelo menos duas perspectivas com interesses contraditórios. Por um lado estão
aqueles que buscam lucros a partir da venda dos serviços, no processo de privatização4,
e por outro a maioria da população que reivindica os princípios de universalidade e
gratuidade da saúde como responsabilidade do estado em seus diferentes níveis de
complexidade5.

1

Discente do curso de Serviço Social do Campus Central, UERN. Email: naidemuvuca@hotmail.com
Doutora em Serviço Social, docente do Departamento de Serviço Social da Faculdade de Serviço Social, Campus
Central, UERN. Email: telmagurgel@uern.com.
3
Mestre em Serviço Social. Pesquisadora do Grupo de Estudos sobre as relações sociais de gênero e feminismoGEF- UERN. Email: janaiky22@gmail.com
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4

Estamos nos referindo aqui tanto aos serviços privados, quanto principalmente as Fundações Privadas de
interesse público que vêm ampliando seus lucros no gerenciamento dos serviços de saúde.
5
Ver Bravo (2006)
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Neste processo de reivindicação por tais serviços, as mulheres se destacam
como protagonistas da luta pelo direito a uma saúde integral que as contemple em suas
diferentes fases da vida. “Surgido nos anos 70, o movimento de mulheres pela saúde
apresenta um alto nível de organização e de articulação” 6, somando-se ao Movimento
de Reforma Sanitária. Um marco nessa luta foi a realização do 1° Encontro Nacional de
Saúde da Mulher, em 1984, resultando na elaboração do primeiro documento público —
a Carta de Itapecerica — com as reivindicações das mulheres para a saúde. Nesse
mesmo ano, o Ministério da Saúde implementou o Programa de Assistência Integral à
Saúde da Mulher (PAISM) , transformando-se posteriormente na Politica Nacional de
Atenção Integral à Saúde da mulher (PNAISM)7.
Para além da saúde como direito social o movimento feminista assumiu o
tema dos direitos sexuais e reprodutivos no questionamento ao modelo sexual
dominante da heterossexualidade compulsória, a criminalização do aborto, a
inoperância do programa de planejamento familiar, a violência sexual e os modelos de
atenção à saúde que fragmentam as mulheres, em pontos de adoecimento.
A permanência de tais demandas na agenda feminista evidencia o paradoxo
entre o comprometimento formal dos governos com o movimento e nas diversas
conferências mundiais, que abordaram o tema dos direitos sexuais e reprodutivos e as
poucas iniciativas implementadas com relação à melhoria na condição de saúde das
mulheres.
Por outro lado, não podemos desconsiderar que tais ações se inserem no
contexto de precarização dos serviços e redução dos direitos impostos pela ordem
neoliberal.
Assim, dando continuidade aos estudos do GEF em torno das políticas
públicas para as mulheres no RN, realizamos a pesquisa com o interesse maior de
analisar a condição social e demandas das mulheres na área de saúde sexual e direitos
reprodutivos em Mossoró-RN, com o enfoque na percepção das mulheres acerca de sua
condição de sujeito de direitos.
Para expor as indicações da pesquisa8 organizamos esse texto iniciando com
o debate sobre a condição socioeconômica das participantes da pesquisa, com o
destaque para a divisão sexual do trabalho. Em seguida, analisamos as demandas de
acesso e de ações específicas na área da saúde sexual e reprodutiva em Mossoró ao
mesmo tempo em que, situaremos a realidade local como rebatimento da conjuntura
neoliberal de focalização e precarização das políticas sociais. Por fim, apresentaremos a
percepção das participantes acerca das relações de gênero e nossas principais
conclusões da pesquisa.
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa como atividade de investigação assume uma dinamicidade que
acompanha o movimento do objeto em questão. Assim, mesmo que se tenha um
planejamento como ponto de partida muitas vezes as etapas previstas são diluídas,
superadas ou até mesmo desconsideradas em função do fenômeno e da relação
6

Coletivo Feminista Sexualidade e saúde – www.mulheres.org.br
Idem.
8
Apesar da riqueza analítica dos dados apresentados neste artigo, queremos destacar que não contemplam
a totalidade de questões que a pesquisa nos possibilitou refletir em torno do acesso e qualidade dos
serviços de atenção a saúde sexual e reprodutiva em Mossoró.
7
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estabelecida entre o interesse imediato da pesquisa e a realidade dialeticamente
organizada.
Assim, nosso estudo inicialmente envolveria a condição social e as
demandas das mulheres na área da saúde sexual e direitos reprodutivos no Estado do
Rio Grande do Norte, no decorrer da investigação decidimos nos centralizar na cidade
de Mossoró. Tal decisão metodológica foi motivada pela conjuntura de greve na rede
pública municipal de saúde em Natal e na Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte, instituição de ensino a qual toda a equipe da pesquisa está vinculada9.
A pesquisa foi realizada no período de agosto de 2011 a julho de 2012. De
início realizamos leituras10 de produções teóricas sobre políticas públicas, relações
sociais de gênero, direitos sexuais e reprodutivos num movimento reflexivo de
aproximação das categorias analíticas, conceitos e historicidade do fenômeno em
estudo. Assim, o grupo se debruçou sobre indicações ideo-políticas da trajetória da luta
feminista pelos direitos sexuais e reprodutivos e pelas políticas públicas de saúde
compreendendo-a numa relação de totalidade e contradição no exercício metodológico
de apreensão dos significados, valores, projetos políticos e ideológicos dos fenômenos e
dos sujeitos para além da imediaticidade (MINAYO, 1994). Além destas leituras nos
interessamos pelas referências em torno do processo de construção do conhecimento na
pesquisa social.
Antes da etapa de imersão direta no campo, realizamos uma pesquisa
documental no site do Ministério da Saúde com o objetivo de mapear o marco legal dos
direitos sexuais e saúde reprodutiva em nosso país. Com a sistematização destes dados,
partimos para a aplicação do pré-teste e em seguida, fechamos o instrumento de campo
e escolhemos nove bairros em Mossoró com maior densidade habitacional para o
trabalho de campo.
Entrevistamos 27 mulheres entre 15 e 70 anos. Nas primeiras entrevistas
percebemos que seria melhor procurarmos as informantes diretamente nas suas
residências, observando a proximidade com a Unidade Básica de Saúde (UBS) visitada,
pois avaliamos que nas unidades da saúde não tivemos a privacidade exigida no
momento do contato direto e nem o tempo necessário para realização de todo o
questionário uma vez que as mulheres estavam aguardando consultas (HEILBORN,
2006).
O roteiro da entrevista foi construído com quatro itens além do perfil
sociodemográfico nos quais focalizamos as condições de acesso aos serviços de saúde,
sobre a especificidade do atendimento saúde sexual e reprodutiva para finalizarmos com
a percepção da concepção das informantes acerca das relações sociais de gênero.
A observação nas unidades foram feitas em momentos posteriores nos quais
identificamos o material educativo e de informação que estavam disponível para os(as)
usuários(as), bem como as condições de acesso a unidade de saúde.
Após a etapa de campo, construímos um quadro de análise com a
sistematização das informações adquiridas nos diversos momentos de imersão e
aproximação com o universo da pesquisa. Em relação reflexiva com as categorias
previamente definidas no projeto, além daquelas que surgiram no momento da
sistematização.
Vale lembrar que tanto no pré-teste como na realização das entrevistas as
participantes foram convidadas a responderem de forma voluntária, assinando o Termo
9

Na oportunidade também refletimos que como esta pesquisa também foi contemplada com um convênio
com o CNPQ com término previsto para março de 2013, poderíamos deixar a conclusão da parte relativa
à Natal para o próximo período, sem prejuízo para o objetivo inicial da investigação.
10
Ver referências.
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de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). No qual nos comprometemos a manter o
anonimato das informantes que serão apesentadas neste texto sem identificação11.
RESULTADO E DISCUSSÃO
Quando nos referimos ao marco legal da saúde sexual e reprodutiva no
Brasil, importa destacarmos que embora tenham ocorrido avanços nas definições
conceituais e na garantia legal de direitos nesta área. A política de atenção à saúde da
mulher não vem contemplando a demanda latente de ações numa perspectiva de
integralidade, tanto pela ausência e precarização dos serviços, de forma ampla, quanto
pelo direcionamento institucional que tem privilegiado um enfoque para a fase
reprodutiva com centralidade para a maternidade.
A materialização dos direitos previstos nestes marcos, historicamente
construídos pela força política do feminismo, encontra-se bastante defasada se
comparamos a prescrição legal com a realidade concreta que segundo Villela e
Monteiro (2005) é evidente em todos os recantos em especial naqueles mais distantes
dos grandes centros urbanos.
Segundo os estudos do GEF-UERN em Mossoró este fenômeno é visível
quando nos referimos ao acesso das políticas sociais em geral. Na singularidade da
saúde sexual e reprodutiva, objeto em questão, iniciamos a pesquisa nos aproximando
do perfil sociodemográfico das mulheres apontando suas condições de trabalho,
escolaridade, responsabilidades com o provimento da família, entre outras questões.
Das mulheres entrevistadas a predominância em relação ao estado conjugal
é de casadas ou em relacionamento estável, embora também apresente um número
significativo de mulheres solteiras, sendo dez do total. Correlacionando este dado à
procura por serviços nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) observamos que a
predominância de mulheres casadas ou em relacionamento estável coincide com a busca
pela realização de “exame preventivo”, realização de pré-natal e para adquirir pílulas
anticoncepcionais.
Tais dados articulados a faixa etária que predominou na entrevista – entre
31 a 40 anos – nos leva a observar a ausência de jovens e pessoas idosas nas UBSs, o
que reforça a análise de que mesmo a política se autodenomine com integralidade,
prevalece o atendimento direcionado para a maternidade. Sobre este tema todas as
mulheres informaram que nas UBSs há a realização do exame de pré-natal. Também
observamos que nas Unidades de saúde não há cartazes ou qualquer outro informativo
direcionado para a particularidade da saúde sexual e reprodutiva de mulheres jovens ou
idosas. Com isso compreendemos o distanciamento dessas faixas etárias do cotidiano
das UBSs.
No que se refere ao grau de escolaridade das mulheres entrevistadas 48,13%
delas não chegaram a concluir o ensino médio. Embora não seja a maioria, é um número
significativo, uma vez que a escolaridade interfere diretamente nas condições e acesso
ao mercado de trabalho. Sobre este último elemento 33,33% das mulheres trabalha de
maneira informal, como autônoma. No campo desta pesquisa a mesma porcentagem
trabalha com carteira assinada o que difere da realidade nacional na qual a maioria das
mulheres se encontra no mercado de trabalho informal.
A maioria das entrevistadas (59, 26%) tem renda de até um salário mínimo
fato que demostra a precarização da força de trabalho feminina, historicamente
11

As identificações numéricas estão disponíveis nos arquivos da pesquisa.
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determinada pelos princípios de hierarquia e segregação que demarcam a divisão sexual
de trabalho. (ÁVILA, 2009). Soma-se ainda o fato de que estas mesmas mulheres são
as responsáveis pelo provimento do lar apontando a situação de pauperização
vivenciada pelas mesmas. Na pesquisa, 70,37% das entrevistadas não recebem
quaisquer benefícios sociais e apenas duas delas recebem renda oriunda do Programa
Bolsa Família.
Quando nos referimos a divisão de trabalho no interior do lar 85,19% das
mulheres é quem assume tais atividades, mesmo trabalhando fora de casa, confirmando
a situação vivenciada pela maioria das mulheres no Brasil de dupla jornada de trabalho.
No acesso a saúde 62,96% das mulheres utilizam apenas o serviço de saúde
pública e 22,22% utilizam serviços públicos e privados. As que utilizam os dois
serviços, no geral procuram o serviço privado para realização de exames mais
especializados em função da demora em realiza-los e depois para receber os resultados.
Em Mossoró, por exemplo, existem apenas 07 equipamentos mamógrafos12, o que
demonstra a falta de investimento para ampliação do acesso e da qualidade dos serviços
gerando a demora reclamada pelas informantes.
Ainda sobre o acesso a saúde perguntarmos na entrevista se as mulheres
considerando os serviços de saúde que utilizam se sentiam contempladas com o direito a
saúde, conforme previsto na Constituição Federal. A maior parte delas afirmou que não,
pela ausência ou número reduzido de serviços. Mesmo as que afirmaram que se sentiam
atendidas frisaram que muitas vezes esse atendimento era precário, como podemos
confirmar nas falas abaixo:
Não, porque às vezes as fichas são poucas e ficávamos sem
atendimento.
Garante sim, mas vale lembrar que de forma bastante precária.

De acordo com dados do IBGE13 em 2009, Mossoró possuía um total de 115
estabelecimentos de saúde, deste total, apenas 47 são estabelecimentos públicos sendo
04 estaduais e 43 municipais para atender uma população de 259.815 habitantes. Além
do número reduzido de estabelecimentos o fato da maioria não ser público, aponta para
um acelerado processo de privatização da saúde, tendência que se fortalece sob os
ideários do neoliberalismo, na qual ocorre a redução acelerada dos direitos sociais,
mediante o sucateamento dos serviços e a precarização das relações de trabalho.
(SOARES,2003).
No campo dos direitos sexuais na especificidade das consultas ginecológica
as principais dificuldades apontadas foi o número reduzido de fichas e de profissionais
de medicina. Apontou-se também como desafio o horário de funcionamento das
unidades em virtude da falta de tempo das mulheres para utilizar os serviços.
Em relação ao processo da consulta ginecológica, perguntamos se as
mulheres se sentiam esclarecidas sobre suas dúvidas no momento de realização da
consulta. Embora a maioria delas tenha apontado que sim, algumas relatam a ausência
deste esclarecimento pela questão do tempo que é reservado a cada consulta pela
dinâmica das UBSs.

12
13

Fonte: IBGE, Assistência Médica Sanitária 2009. Rio de Janeiro: IBGE, 2010
Idem.
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Não. Porque não dá tempo nem de a gente falar. A gente quer falar
mais não pode, porque é só dois minutos e tal. Mal olha pra cara da
gente.
Às vezes, quando eu pergunto embora tenha médico que não gosta
quando eu pergunto.

Esse dado nos interessou principalmente porque nas diretrizes da Política
Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) encontramos a
preocupação com uma maior interação entre as mulheres e os profissionais da área de
saúde, em particular, no momento do acolhimento e realização da consulta ginecológica
que deve se preocupar em garantir conforto, confiança e acessibilidade a todas as
informações necessárias.
Quando indagamos sobre que mudanças promoveriam no âmbito do
atendimento nas consultas ginecológicas, a maior parte das mudanças estão ligadas a
melhorias nas estruturas de instalações, ampliação no número de atendimentos e no
tempo dedicado as consultas.
Eu facilitaria o acesso. Não só em relação às mulheres, mas para todas
as pessoas.
Aumentaria o tempo de consulta e melhoraria o atendimento, pois há
diferença no mesmo profissional entre consultório e serviço público.

A solução encontrada pelas informantes vai de encontro com o processo de
redução do direito a saúde pública, gratuita, universal e de qualidade que vem se
desenvolvendo a passos largos, na realidade do desmonte do Sistema Único de Saúde
em nível global (BRAVO, 2006). Sendo que não podemos esquecer que a precarização
dos serviços públicos é o primeiro passo para justificar o processo de terceirização a
partir de convênios com as Organizações da Sociedade Civil.
No campo dos direitos reprodutivos em relação a contraceptivos ofertados
nas UBSs a maioria das mulheres (81, 48%) apontou que conheciam a oferta do
preservativo masculino e da pílula anticoncepcional, seguido da oferta de
anticoncepcional injetável apontado por 74,07% das mulheres. Grande parte das
mulheres desconhecia se a UBS que frequentava, dispunha da pílula do dia seguinte.
Segundo pesquisas anteriores existe uma resistências dos(as) profissionais
em divulgar o método, em função de seu caráter abortivo. Tal objeção muitas vezes é
explicada pela vinculação com alguma crença de cunho religioso14. o que nos leva a
reflexão em relação à ausência de laicidade do Estado, assunto que consideramos
importante apontar, mas que não dará para ser aprofundado neste artigo.
De forma geral os desafios enfrentados pelas mulheres no atendimento a
saúde se interligam as dificuldades vivenciadas pelas mesmas nos diferentes espaços da
sociedade, dado a condição de desigualdade em que se encontram em decorrência das
relações patriarcais de gênero. Sobre este ponto perguntamos a elas o que mudariam
14

Referimo-nos a pesquisa realizada pelo GEF-NEM e Coletivo Leila Diniz, em Mossoró e Natal, sobre a
influência dos dogmas religiosos seguidos pelos profissionais de saúde e a garantia do atendimento laico e
dentro dos parâmetros dos direitos sexuais e reprodutivos, nas unidades de saúde e centros de referência
da saúde sexual e reprodutiva no RN, em 2006-2008.
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para que a vida de todas as mulheres melhorasse. As respostas no geral desenvolveram a
seguinte tendência:
Melhor condição de vida e de salário.
Liberdade de igualdade sem preconceito e todos os aspectos da vida,
seja elas pessoal, profissional e sentimental.
Hoje em dia tem muita violência com as pobres da mulher. Se eu
puder isso não existia. Em Mossoró tem muita violência.

As respostas demostram de forma clara uma reação a situação de
desigualdade que as mulheres vivenciam na sociedade e a percepção de que tal condição
social de mulher impõe limites e desafios cotidianos em todos os campos da vida:
saúde, educação, emprego, etc.
CONCLUSÕES
Os dados demonstraram o processo acentuado de precarização e ausência de
serviços públicos que atendam a demanda das mulheres na área da atenção a saúde
sexual e reprodutiva em Mossoró. Podemos destacar como elementos deste quadro o
reduzido número de serviços e profissionais, acarretando filas, demora no agendamento
de consultas, na realização de exames e na aquisição de medicamentos.
Evidenciamos também que as UBS, no que se refere ao atendimento
especializado à mulher tem centralidade na mulher-mãe priorizando a saúde reprodutiva
em detrimento da oferta de serviço que contemple a mulher de forma integral,
interligando também o atendimento à saúde sexual.
Em uma análise geral sobre a condição de vidas destas mulheres foi possível
conhecer os desafios que vivenciam em decorrência das condições de trabalho, renda e
das responsabilidades com os afazeres domésticos, mesmo quando exercem atividade
remunerada fora de casa.
Igualmente reconhecemos o alerta destas mulheres sobre as situações de
violência que acarretam a negação de muitos direitos das mulheres, principalmente o de
viver uma vida com igualdade e liberdade.
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PARA DECIFRAR A ESFINGE: CONSIDERAÇÕES ACERCA DA AVALIAÇÃO DA
EFETIVIDADE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) A
PARTIR DAS VISÕES E PERCEPÇÕES DOS COORDENADORES E GESTORA DO
PROGRAMA EM MOSSORÓ-RN.
Hiago Trindade de Lira Silva1 Maria Ivonete Soares Coelho2

RESUMO: o texto que ora apresentamos, objetiva problematizar e evidenciar os resultados da
pesquisa que estivemos realizando entre 2011/2012, a qual buscou avaliar a efetividade do Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) em Mossoró-RN, a partir das visões e percepções dos
usuários, bem como dos coordenadores e gestora, sendo estes últimos sujeitos os que iremos nos
debruçar para materializar e sistematizar nosso artigo. A metodologia empregada, foi a utilização de
entrevistas semi-estruturadas, contendo as perguntas e reflexões que nos permitiram congregar os
elementos para entender como os coordenadores e gestora avaliavam o programa. Assim, os resultados
e discussões se materializaram a partir da análise crítica e rigorosa dessas entrevistas, e, também a
partir delas, podemos pensar os limites e possibilidades que cercam a realização do PETI.
PALAVRAS-CHAVE: Políticas Sociais. Avaliação de políticas públicas. Avaliação de efetividade.
Efetivações. Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.

INTRODUÇÃO

Toda pesquisa se estrutura a partir de indagações e inquietações por parte dos sujeitos que
pretendem realizá-la. Dessa maneira, elas expressam uma forma que os pesquisadores têm para buscar,
na totalidade da vida social, as respostas para os fenômenos que se mostram para nós, ocultos e
imprecisos ou, noutras palavras: apresentam-se como verdadeiras esfinges, que escondem sua essência
e características mais íntimas. A nossa pesquisa, certamente, não foge a esta regra, e por isso,
representa, do ponto de vista científico uma esfinge recheada de informações, cuja aproximação nos
habilita a fazer uma leitura mais precisa da realidade que nos propomos a desvelar quando a iniciamos.
Nestes termos, a execução da pesquisa Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
(PETI): uma avaliação da efetividade no município de Mossoró-RN expressou, de nossa parte, um
interesse em entender as particularidades e nuances de como o trabalho infantil, que é uma
problemática que sempre fez-se presente na história da humanidade e que continua, na
1

Estudante de graduação do curso de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Voluntário da pesquisa
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI): uma avaliação da efetividade no município de Mossoró-RN. E-mail:
hiagolira@hotmail.com
2

Professora do Departamento de Serviço Social da Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte,
Campus Central Mossoró/RN. ivonetesoares@uern.br
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contemporaneidade, existindo com as peculiaridades e singularidades desse tempo histórico, tem
ganhado atenção por parte da atuação do Estado, através das políticas sociais/públicas, especificamente
por meio do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), o qual está diretamente ligado a
política de Assistência Social.
O motivo e interesse pelo estudo, dá-se pela importância e relevância que tem nosso
problema, haja vista que, no cenário contemporâneo, a Assistência Social tem tomado feições,
materializadas na seletivização, focalização, dentre outras características que estão sendo responsáveis,
muitas vezes, por ocultar as possibilidades de relacioná-la ao desenvolvimento da sociedade, através
dos sujeitos que fazem usufruto da mesma3 o que ocorre, segundo Coelho, quando pensamos “[...] as
políticas/ações de assistência social como parte [desse] desenvolvimento,e o desenvolvimento enquanto
melhoria na qualidade de vida das pessoas”(2008, p. 62).
Nesse sentido, nossa investigação teve por objetivo identificar que efeitos e impactos, no
sentido da expansão das capacidades e liberdades, a inserção das crianças do município de Mossoró no
Programa em apreço tem acarretado em suas vidas, a partir das visões e percepções dos usuários (mães
dos petianos), coordenadores e gestores do referido programa. Ressalva-se que, para entendermos se
essas efetivações (SEN, 2000) na vida dos usuários aconteciam, ou não, tomamos por base os seguintes
indicadores a) Renda e Acesso a bens e serviços; b) Inserção comunitária; c) Mobilidade sócioespacial; d) Acesso as demais Políticas Públicas que, para nós, expressam dimensões importantes para
o desenvolvimento do gênero humano.
Voltando-se para a particularidade deste texto, que pretende se desenvolver a partir do
resultado dos dados coletados juntos aos(as) coordenadores(as) e gestora do PETI, pretendemos trazer
à tona reflexões a partir dos sujeitos que estão, de uma forma ou de outra, executando o programa no
município de Mossoró. Nesse sentido, faz-se mister alertarmos aos(as) leitores(as) que tal texto
resguarda em sí apenas uma parte das descobertas que emergiram de nossa esfinge4.
Destarte, ao longo do texto que se segue, pretendemos clarificar os(as) leitores(as) acerca
do caminho que trilhamos, bem como as formas e meios que utilizamos para decifrar parte da esfinge
que nos acompanhou no processo de desenvolvimento da pesquisa, particularmente, a que se refere aos
junto aos sujeitos que trabalham com a operacionalização do programa indicando, também, os
resultados e revelações a que chegamos, quando a deciframos.
MATERIAL E MÉTODOS

Para conseguir decifrar nossa esfinge, foi preciso traçar, primeiramente, um caminho que
nos permitisse chegar até ela. Nesse sentido, fizemos um esforço, para avaliar que materiais, métodos e
técnicas eram mais adequados para nos guiar na construção dessa rota que nos auxiliaria a entender a
totalidade dos fatos pesquisados.
Nesse sentido, nos apropriamos da pesquisa qualitativa e, por isso, nosso caminho começa a
se construir através de uma revisão bibliográfica, que nos favoreceu a aproximação com as discussões e
3

É preciso indicar, nesta parte, que nossa concepção da política de Assistência Social, não converge para enquadrá-la como redenção ou
solução de todas as vulnerabilidades sociais presentes na sociedade. Tão somente, é preciso visualizar, também, a “assistência social em
suas dimensões de natureza econômica, política e ideológica e cultural, tendo como base ontológica a necessidade do sistema capitalista
reproduzir as desigualdades sociais e o controle social sobre as classes subalternas e, contraditoriamente o desenvolvimento das condições
concretas de contestação e superação dessa realidade histórica, postas pelas contradições e antagonismos do movimento das classes
sociais, que ensejam a luta da classe trabalhadora na perspectiva da emancipação humana” (MARANHÃO, 2004, p. 16).
4
A análise mais aprofundada dos dados, em suas múltiplas dimensões, pode ser encontrada no relatório geral da pesquisa.
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reflexões de autores importantes para entendermos o universo teórico que rondava nosso objeto de
estudo. Assim, pudemos avançar e aprofundar algumas concepções acerca das categorias que
embasaram o nosso trabalho, como por exemplo, o conceito de efetivações, formulado por Amarthya
Sen, que as caracteriza como “[...] conquistas que são valorizadas pelos indivíduos e sociedade, que
vão desde as mais elementares como alimentar-se até as mais complexas como desenvolver autoestima ou não envergonhar-se ao se apresentar em público (SEN, 1993,p.315). Além deste conceito,
passeamos pelas temáticas da avaliação de políticas públicas, políticas sociais, trabalho infantil, dentre
outras as quais foram, do mesmo modo, imprescindíveis para materializar esse caminho.
Ainda no que concerne a este processo de reflexões e capacitação da equipe, nos
aproximamos da técnica de investigação que utilizaríamos para colher os dados com os usuários do
programa, a saber: os grupos de foco. Trata-se de uma técnica de baixo custo, realizada com um grupo
entre 4 e 12 pessoas, escolhidas de maneira aleatória, e que privilegia a fala dos sujeitos participantes.
Vale destacar, aqui, que por meio desta técnica, as falas não aparecem isoladas e sim, inseridas num
contexto de um debate mais amplo, o que pode nos permitir, através dos consensos, dissensos e
reflexões, visualizar as diversas formas e conceitos que os sujeitos pesquisados possuem acerca de
determinado objeto o qual, nosso caso, direcionou-se para o Programa de Erradicação do Trabalho
Infantil.
Nesse sentido, para que pudemos perceber, através dos grupos de foco, as efetivações na
vida dos usuários, montamos um conjunto de questões que utilizamos para direcionar o debate dos(as)
participantes, as quais encontram-se resumidas abaixo em forma de quadro:
Quadro 1 – Questões-chave para realização de grupos focais com os usuários dos PETI’s

Questão norteadora
1: A inserção no
PETI
. Como conheceu o
Programa.
.
Como
acessou/se
inseriu.
. Por que se interessou
pelo Programa.
. Como era a vida antes
do PETI

Questão norteadora 2:
A vivência no PETI

Questão norteadora 3:
A avaliação do PETI

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

A partir deste quadro de perguntas, podemos detectar junto aos usuários suas apreensões
sobre o PETI, as quais nos serviram de subsídio, consequentemente, para avaliar os indícios que
apontavam para a efetividade do programa, ou não. Além disso, também preenchemos uma ficha de
dados com cada participante as quais, depois de apuradas, nos forneceu um panorama geral do perfil
sócio-econômico dos usuários do referido programa.
Fez parte também do conjunto de materiais e métodos, a pesquisa documental. Através
dela, realizamos um levantamento dos trabalhos de conclusão de curso e relatórios de apreensão da
realidade presentes na Faculdade de Serviço Social (FASSO), que circulavam em torno da área
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temática da criança e do adolescente, haja vista que as mesmas poderiam nos fornecer informações
importantes para atingir um dos objetivos da pesquisa, mais precisamente o que pretendia “Mapear o
processo histórico e de operacionalização do PETI em Mossoró”. Como resultado desse processo,
tivemos a construção de um e-book intitulado: Serviço Social e Criança e Adolescente: a produção do
conhecimento da FASSO (1990-2011) que conteve, além de um catálogo dos resumos das
monografias, um conjunto de artigos de estudantes, professores, assistentes sociais e técnica
administrativa da referida Faculdade. E esse foi mais um passo no caminho que nos levaria a nossa
esfinge!
Já no que concerne ao processo de apreensão da visão dos coordenadores e gestora, que é o
objeto sobre o qual estamos nos debruçando neste texto, nos utilizamos de entrevistas semiestruturadas, ou seja, aquelas que são “[...] normalmente especificadas, mas o entrevistador está livre
para ir além das respostas de uma maneira que pareça prejudicial para as metas de padronização e
confiabilidade” (MAY, 2004, p. 148). Destarte, traçamos um roteiro específico para os coordenadores
dos núcleos de PETI e outro para a gestora municipal do referido programa, pois entendemos que
existiam especificidades no âmbito da gestão a nível de Mossoró que precisavam ser consideradas em
nosso roteiro, como por exemplo, o processo de monitoramento e avaliação e os desafios à nível de
gestão.
Nessa perspectiva o quadro sistematiza as questões apresentadas a coordenadores de núcleo
e gestora municipal
Quadro 2 – Roteiro de entrevistas

Entrevista para coordenadores dos PETI’s
1) Como você define o PETI?
2) Quais os objetivos do PETI, e dentre eles, qual
o mais importante?
3)Conhece/utiliza
que
documentos
para
desenvolver suas atividades?
4) Considera que o PETI tem atingido seus
objetivos em Mossoró? Como?
5) Identifica efeitos/impactos na vida de seus
usuários? De que forma?
6) Destaque as principais ações realizadas pelo
PETI em Mossoró e em seu núcleo.

Entrevista para gestora municipal do PETI
1) Como você define o PETI?
2) Historicize a trajetória do PETI em Mossoró
3) Como se deu sua inserção na Gestão do
programa?
4) O PETI tem conseguido atingir seus objetivos
em Mossoró?
5) Quais os desafios enfrentados, a nível de
Gestão?
6) Quais as perspectivas para o programa em
Mossoró?

Estando munidos de um gravador de voz, indagamos os sujeitos entrevistados e coletamos
o material para análise que iremos expor na sessão seguinte. Faz-se mister destacar que foi de suma
importância, para a pesquisa, ter incorporado ao conjunto de indivíduos entrevistados, os
coordenadores e gestores, na medida em que, para além de termos uma visão de como estão sendo
conduzidos os núcleos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil em Mossoró, do ponto de vista
da gestão e organização, o material coletado nos permitiu confrontar as falas, e avaliar concepções
diferentes entre gestor/usuário o que, certamente, dotará o nosso texto de maior precisão científica.
Outro elemento que não podemos deixar de citar, foram as anotações que fizemos em
nossos cadernos de campo, na medida em que serviram para nos avivar de fatos e acontecimentos que
havíamos esquecido, fazendo com que os resultados da pesquisa estivessem bem detalhados.
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Destarte, foram estes os materiais e métodos que contribuíram, cada qual com sua
particularidade, para construirmos o caminho que nos deixou face a face com nossa esfinge, cujos
segredos estão decifrados na sessão que se segue!

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Chegamos ao fim desse processo de investigação, e conseguimos desvelar muitos dos
segredos contidos em nossa esfinge. Portanto, esta sessão tenta trazer, nos limites do texto, os
resultados e discussões de nossa pesquisa.
A partir das falas dos entrevistados foi possível apreender que os coordenadores dos
núcleos visualizam o PETI como um programa de extrema relevância para as famílias e, também, para
as crianças e adolescentes. Especificamente no que se refere às famílias, as falas convergem para
indicar que:
“[...] o PETI é uma unidade é, de combate ao trabalho, de erradicação ao trabalho
infantil, pra retirar crianças e adolescentes da situação de risco né? É,
consequentemente as famílias também nos estados de vulnerabilidade (Entrevista ao
autor em: 04 de Jun. 2012).
“[...] se a mãe procura o PETI é por que precisa da ajuda, precisa que a criança seja
acompanhada pela assistência, né?” (Entrevista ao autor em: 05 de Jun. 2012).

Assim, temos a concepção de que é preciso trabalhar os sujeitos em seu conjunto, e não de
maneira isolada. Afinal, como sabemos as famílias, juntamente com o Estado e sociedade, são
responsáveis pelas crianças e adolescentes e, por isso mesmo, são fundamentais para o processo de
(re)afirmação da cidadania desse segmento populacional.
Interessante notar, ainda dando prossecução à análise dessas falas, que na exposição de uma
das coordenadoras entrevistadas, a utilização do termo “ajuda” nos remete, em certa medida, a idéia de
filantropia; ou seja, perde-se, com isso, a noção do direito que as famílias tem ao serviço de Assistência
Social. Talvez isso se explique pelo fato de estes coordenadores não terem sua formação profissional
voltada para essa área5, sendo inseridos para coordenar o programa a partir de indicações políticas.
No que se refere as crianças, ressaltam a importância das atividades que o programa
oferece, as quais são fundamentais para proporcionar uma infância mais saudável a esses sujeitos:

“[...] nós temos no Programa PETI as atividades lúdicas, nós trabalhamos com a arte, a
cultura, com esporte, reforço escolar, o acompanhamento social, as ações
sociopedagógicas, a recreação, educação ambiental” (Entrevista ao autor em: 04 de
Jun. 2012).

5

Todos os coordenadores tiveram formação em Educação Física, exceto a do PETI Barrocas, que se graduou em geografia.
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“ [...] é ofertar esse serviço de convivência, as ações educativas que são oferecidas nos
núcleos de qualidade, né?, que são as ações de reforço escolar, dança esporte lazer,
cultura, alimentação, é... inclusão ou encaminhamento pra os serviços da rede sócioassistencial e/ou diversas políticas públicas [...]” (Entrevista ao autor em: 06 de Jun.
2012).

Nesse sentido, é possível inferir que por intermédio das atividades desenvolvidas no âmbito
do PETI, temos a realização de ações que contribuem para “[...] o desenvolvimento integral de crianças
e adolescentes, oportunizando o acesso à escola formal, saúde, alimentação, esporte, lazer, cultura,
profissionalização, bem como a convivência familiar e comunitária” (MDS, 2012).
As entrevistas entendem, da mesma forma, que o programa está contribuindo para
materializar e garantir diversos direitos das crianças e dos adolescentes no município de Mossoró-RN,
através da atuação junto as crianças e adolescentes que se encontram em situação trabalho precoce,
portanto, impróprio a sua condição peculiar de desenvolvimento. Isso tem acontecido, muitas vezes,
através dos dispositivos legais que dão procedimentos para o trato com as crianças e adolescentes,
como por exemplo, o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). Senão, vejamos:
“Nós usamos o ECA” (Entrevista ao autor em: 05 de Jun. 2012).
“Assim, embasamento teórico a gente tem o ECA né?, que é o Estatuto da Criança e do
Adolescente [...] a gente procura, a gente tem esse estatuto, além dos panfletozinhos
que têm informações sobre o PETI, outros panfletos que têm informações sobre
direito” (Entrevista ao autor em: 04 de Jun. 2012).

Assim, ao nos informarem que estão se aproximando das direções contidas no ECA, bem
como nas outras legislações e documentos, as coordenadoras do programa assumem uma postura de
defesa dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes ao mesmo tempo em que expõe a
importância do PETI para evitar que os referidos sujeitos passem a estar submissos, entre outras coisas,
o “trabalho perigoso, insalubre ou penoso”, bem como aqueles realizados “em locais prejudiciais à sua
formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social” (BRASIL,1990).
O reforço escolar à que os usuários tem acesso, quando inseridos no programa, também foi
um aspecto ressaltado, tanto na fala dos coordenadores, quanto na fala da gestora, no que se refere a
sua importância para a garantia de direitos e aprofundamento da cidadania destes indivíduos. Os
sujeitos entrevistados também atestam que, através do PETI, as crianças tem conseguido melhorar seu
rendimento escolar, como podemos notar através das seguintes falas:
“[...] eu acho que nós estamos atingindo a parte do letramento... tem criança aqui que já
foi alfabetizada aqui... por que tem criança que chega aqui... eu não seu como é que
uma criança passa de um ano pra outro sem acompanhar... e nós estamos conseguindo
atingir esse objetivo aqui: alfabetizar essas crianças!” (Entrevista ao autor em: 05 de
Jun. 2012).
“[...] e outra coisa, o processo educacional ele é... o processo de cidadania é um
processo educacional né porque a gente sabe que pra que o cidadão consiga atingir
realmente a sua cidadania como sujeito de direitos, como pessoa que está ali tendo o
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seu direito garantido, ele precisa passar por um processo educativo. (Entrevista ao
autor em: 04 de Jun. 2012).
“[...] na realidade, o PETI, é... como um programa de extrema relevância, né?
importância pra a inserção e reinserção da criança, não só na.. na vida como
comunidade, mas também na vida escolar...” (Entrevista ao autor em: 06 de Jun. 2012)

Quando se consegue atingir os objetivos do PETI que, diga-se de passagem, não findam
nesse processo educacional, pois englobam outros fatores, dentre eles a convivência familiar e o acesso
à bens e serviços que enriqueçam suas vidas, criam-se as condições favoráveis para que as crianças e
adolescentes, possam vivenciar essa fase específica e individual de sua vida.
Outro aspecto que não podemos deixar de ressaltar, é o auxílio financeiro que as famílias
recebem. Segundo a gestora do programa em Mossoró-RN, este é um incentivo para que as famílias se
empenhem em impedir que a criança e/ou adolescente tenha seus direitos violados através da inserção e
realização do trabalho precoce, pois, a situação de vulnerabilidade social e pobreza à que estas se
encontram, acabam muitas vezes, sendo determinantes para tal prática. Em suas palavras:
“a transferência de renda não deixa de ser um ponto muito importante do programa,
por que a gente sabe que o público alvo é a família em situação de pobreza e de
pobreza extrema [...] eu digo muito: a criança não trabalha porque quer, é por uma
necessidade... né? uma necessidade que muitas vezes não é provida por quem é
responsável por ela, e ela precisa da sobrevivência, então ela vai mesmo...” (Entrevista
ao autor em: 06 de Jun. 2012).

Assim, a inserção da criança no programa permite que ela e sua família tenham acesso,
ainda que minimamente, a bens e serviços o que, por sua vez, nos permite afirmar que está ocorrendo,
em determinada escala, a expansão de suas capacidades e liberdades por intermédio de sua inserção na
política de Assistência Social e particularmente no PETI.

CONCLUSÕES
“Todas as pessoas grandes foram um dia crianças (mas poucas se lembram disso)”.
(Exupéry)

Os Coordenadores e gestora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, atestam
importância ao mesmo, na medida em que passam a existir ações articuladas e direcionadas para as
famílias e, também, para as crianças e adolescentes que estão inseridas no programa. Destacando-se,
para estes primeiros, o benefício que recebem através da transferência de renda e, para estes últimos, as
atividades que realizam, com ênfase para o reforço escolar que, de acordo com a avaliação dos
coordenadores e gestora, tem impactado positivamente na vida desses sujeitos.
A partir dessas análises, podemos perceber que o PETI Mossoró-RN, tem conseguido trazer
contribuições para os usuários do programa as quais, por sua vez, tem permitido e proporcionado, em
certo nível, efetivações em suas vidas. Noutras palavras, esses sujeitos tem conseguido ampliar suas
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capacidades e liberdades, do ponto de vista, por exemplo, da renda e acesso a bens e serviços. inserção
comunitária e do acesso as demais políticas públicas.
Contudo, apesar disso, não podemos negar que ainda existem muitos desafios a serem
enfrentados na esfera da Assistência Social e, particularmente, no âmbito do Programa de Erradicação
do Trabalho Infantil. Dados do Ministério de Desenvolvimento Social (MDS), por exemplo, indicam
que, já em 2012, 820 mil crianças, em cerca de 3,5 mil municípios de nosso país foram afastadas as
situação de trabalho infantil, através do Programa aqui em apreço. Contudo, dados de amostra feita em
1995, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indica que existiam 3 milhões e 600
mil crianças vivenciando, precocemente, relações de trabalho. A análise dos números apresentados nos
mostra que, num lapso temporal de 17 anos, a quantidade de crianças afastadas do mundo do trabalho
foi bastante reduzida, e indica, por conseguinte, que a maioria está sendo, de uma forma ou de outra,
vítima de negligência por parte dos sujeitos e instituições que deveriam estar zelando pela garantia de
seus direitos.
Este fato nos expõe a necessidade viva de realização de novos estudos e pesquisas para
entender mais a fundo esta problemática que assola a sociedade. Nesse sentido, pensamos na
necessidade de sugerir nova pesquisa, que pretenda avaliar quais as potencialidades e dificuldades que
a Assistência Social vem enfrentando para prevenir e erradicar o trabalho infantil no município de
Mossoró-RN.
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PERFIL, MOTIVAÇÕES E SATISFAÇÃO DOS TURISTAS QUE REALIZAM O
TURISMO PARA OBSEVAÇÃO DE GOLFINHOS ROTADORES
EM FERNANDO DE NORONHA
Adriana Israel de Almeida Pereira¹, Flávio José de Lima Silva²

RESUMO: O presente estudo teve como objetivo identificar as motivações dos turistas para
realizarem a atividade de observação de golfinhos em Fernando de Noronha; a satisfação, em
relação ao passeio de barco para tal finalidade no que se refere a qualidade dos serviços oferecidos e
infra-estrutura disponível; e a percepção quanto à importância das normas de controle da atividade.
Para atingir tais objetivos, adotou-se como procedimento metodológico uma pesquisa descritiva de
abordagem quali-quantitativa utilizando-se de fontes primárias e secundárias. A coleta de dados foi
realizada no período de 24 a 30 de abril de 2012 em uma amostra de 53 turistas que visitavam o
arquipélago, durante o regresso do passeio de barco e/ou no porto. Os dados foram analisados por
meio de estatística descritiva, com elaboração de planilhas e gráficos. Os resultados mostraram que
o passeio de barco obteve uma boa avaliação, mas a maioria dos entrevistados procurava o passeio
primeiramente com finalidade de contemplar as belezas naturais, e posteriormente, para observar os
cetáceos. Dos turistas abordados, 96% tiveram suas expectativas alcançadas. Quanto à atividade
turística vivenciada, foi observado que a maioria ficou satisfeita com o transporte, segurança,
informações passadas pelos guias e infra-estrutura disponível. 68% dos entrevistados conheciam as
normas e regulamentos do Parque. Apenas quatro pessoas acharam que tiveram limitações no
aproveitamento do passeio devido as normas. O turismo de Observação de golfinhos é uma
importante opção para o visitante em Fernando de Noronha e os turistas priorizam o contato com o
meio ambiente quando embarcam no passeio em torno da ilha. Muitos turistas que visitam o
arquipélago não conhecem as normas e regulamentos, mas a maioria compreende a importância
destas para a preservação e conservação.
PALAVRAS-CHAVE: Turistas. Fernando de Noronha. Golfinhos.
INTRODUÇÃO
Localizado a 345 km de Natal-RN, Brasil, o arquipélago de Fernando de Noronha é
composto por uma ilha principal e 17 ilhas secundárias, totalizando uma área de 26 km² e maiores
distancias de 10 km por 2,0 a 3,3 km de largura. A ilha principal, com 17,6 km², forma duas faces: a
noroeste, que é denominada de mar de dentro e fica protegida dos ventos predominantes; e do lado
oposto há o chamado mar de fora, sendo este voltado para o mar aberto, mais agitado com
penhascos e maiorias das praias rochosas (SILVA Jr., 2010).
Fernando de Noronha é o topo emerso de uma cadeia de montanhas submarinas de origem
vulcânica entre o meio do oceano e o Brasil, sendo este composto por recifes de corais e com uma
elevada biodiversidade marinha, que chama a atenção de pesquisadores e turistas (LINSKER,
2003).
A principal estratégia proposta para a conservação e uso sustentável dos recifes coralíneos é
a criação de áreas protegidas marinhas, por meio das quais a biodiversidade marinha é conservada e
utilizada sustentavelmente, mediante um suporte científico. A nível mundial o termo MPA's é
largamente utilizado, no contexto brasileiro o termo utilizado é Unidade de Conservação (UC).
Fernando de Noronha possui duas unidades de conservação: a Área de Proteção Ambiental
(APA), que é uma UC de Uso Sustentável e que permite a ocupação humana para moradia,
___________________
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agropecuária e pesca, com normas de conservação, e compreende cerca de 50% da ilha principal; e
o Parque Nacional Marinho, UC de Proteção Integral, que permite a realização de pesquisas
cientificas, educação ambiental e turismo e garante a boa qualidade de vida dos ilhéus e visitantes,
compreendendo os outros 50% da ilha principal e as ilhas secundárias. (SILVA Jr., 2010).
É neste ambiente que são encontrados os golfinhos rotadores, que são cetáceos de pequeno
porte, que quando adultos podem medir de 177 a 208 centímetros, e pesar de 66 a 75 kg. Esses
cetáceos são encontrados em águas oceânicas tropicais e subtropicais em ambos os hemisférios, e,
em 95% dos dias do ano, grupos de 2 a dois mil indivíduos, com média de 315, entram na Baía dos
golfinhos (SILVA Jr., 2010).
Estes animais possuem formas distintas de comunicação com combinações visuais, táteis,
químico-sensoriais e acústicos, sendo este último o mais utilizado. Além disso, realizam atividades
aéreas, podendo executar saltos com até 3 metros de altura. Alguns exemplos são a batida de calda,
batida de cabeça, caída, rotação e salto.
Estes animais costumam passar horas do dia descansando em baías ou lagoas internas de
atóis perto de águas profundas; e ao escurecer, eles se deslocam para o alto mar com a finalidade de
se alimentar. O turismo ocorre nestes momentos essenciais à vida dos cetáceos, o que torna o
encontro mais garantido. Porém, essa atividade pode trazer conseqüências danosas, como mudanças
comportamentais causadas pela presença de embarcações (SANTOS Jr. et al, 2006; FILLA e
MONTEIRO-FILHO, 2009, SILVA Jr., 2010).
Surge assim a necessidade de se planejar a atividade turística com a finalidade de conservar
o meio ambiente promovendo um desenvolvimento turístico sustentável (OMT, 1997). A
Organização Mundial do Turismo (OMT) define desenvolvimento turístico sustentável como aquele
que atende às necessidades dos turistas atuais e das regiões receptoras e ao mesmo tempo protege e
fomenta as oportunidades para o turismo futuro (OMT, 1997). Para que isso ocorra é necessário
conhecer os aspectos sociais, econômicos e ambientais do destino.
O presente estudo teve como objetivos a) descrever as motivações dos turistas que realizam
as atividades de observação dos golfinhos em Fernando de Noronha; b); verificar a satisfação dos
turistas ao realizarem o passeio de barco, no que se refere à qualidade dos serviços oferecidos e
infra-estrutura disponível; e c) identificar as percepções sobre a importância das normas de controle
das atividades de observação dos golfinhos.
MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi realizado no Arquipélago de Fernando de Noronha, no período de 24 a 30 de
abril de 2012 em uma amostra de 53 turistas que visitavam o arquipélago. Os dados foram coletados
durante o regresso do passeio de barco e/ou no desembarque dos turistas no Porto de Santo
Antônio-FN.
Foram aplicados questionários contendo treze questões acerca do foco de estudo, mesclando
questões abertas e fechadas. O questionário era entregue ao turista, juntamente com uma prancheta
e uma caneta, e este respondia sempre na presença dos pesquisadores.
Com os dados obtidos foram procedidas análises descritivas, com elaboração de tabelas de
frequências e gráficos. O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa descritiva de
abordagem quali-quantitativa utilizando-se de fontes primárias e secundárias de dados.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Quanto ao perfil socioeconômico, dos 53 turistas entrevistados após a realização do passeio
de barco, 40% eram do sexo Masculino e 60% do sexo feminino. Entre os entrevistados, a profissão
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de médico foi a que obteve maior número de registros, com 11%, seguido de Administrador com
9%, Bancário e professor, com 8%, e aposentado, Comerciante, economista e esteticista com 6%.
Os demais possuíam porcentagem inferior a 5%.
Em relação a origem dos entrevistados, 26% eram do Rio de Janeiro, seguido de São Paulo
com 17%, Minas Gerais com 15%, e Pernambuco com 7%. Treze por cento dos turistas que
responderam ao questionário, não informaram sua origem, e todos os demais estados juntos somam
22% (Figura 1) Neste gráfico é nítido que a região sudeste foi a principal emissora dos
entrevistados.

Figure 1 – Freqüência relativa da origem dos turistas entrevistados em Fernando de Noronha - PE, entre 24 a 30 de abril de
2012

Quanto ao nível de escolaridade, foi observado que a maioria dos entrevistados (77%) havia
finalizado cursos superiores ou pós-graduações, enquanto 15% haviam concluído o ensino médio e
8% estava cursando o ensino superior. Assim, pode-se percebe um alto nível de escolaridade.
A renda familiar que mais prevaleceu dentre os entrevistados foi a superior a 5 salários
mínimos (76%), seguida da renda mensal de 3 a 5 salários (13%), e 9% dos entrevistados não
informaram (Figura 2). Foi possível perceber que a maioria dos turistas que aceitaram responder os
questionários possuía uma renda familiar elevada, confirmando que Fernando de Noronha é um
destino turístico visitado por pessoas com poder aquisitivo elevado. Essa condição deve-se
possivelmente aos valores de passagens, hospedagem e alimentação praticados no local, que em
geral são altos. Por outro lado, foi possível observar que 2% dos entrevistados recebiam menos de
1 salário mínimo, mostrando que o destino já possui opções de acesso para parte da população com
poder aquisitivo menor.

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

847

Figura 2 - Freqüência relativa da renda familiar dos turistas entrevistados em Fernando de Noronha - PE, entre 24 a 30 de
abril de 2012

Quanto as motivações, verificou-se que 89% dos entrevistados estavam realizando o passeio
para observar golfinhos no Arquipélago de Fernando de Noronha pela primeira vez. Destes, 21%
realizou o passeio com a única finalidade de observar golfinhos, enquanto 79% responderam que
foram impulsionados por outros motivos, alem deste. (Figura 3 e 4).

Figura 3 - Freqüência relativa quanto ao passeio dos
turistas entrevistados em Fernando de Noronha - PE,
entre 24 a 30 de abril de 2012, se é a primeira
vez que o realiza

Figura 4 - frequencia relativa a finalidade do passeio
realizado pelos turistas em Fernando de Noronha- PE,
entre 24 a 30 de abril de 2012, se era para
observar os golfinhos

Figura 5 - Freqüência relativa quanto ao passeio dos turistas entrevistados em Fernando de Noronha - PE,
entre 24 a 30 de abril de 2012, se já havia realizado Turismo de observação de cetáceos antes .
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Entre os turistas que responderam os questionários 45% já haviam realizado passeio para
observação de cetáceos em outros locais, enquanto 55% estavam fazendo tal vivencia também pela
primeira vez (Figura 5). 70% dos turistas acharam o passeio de barco ótimo, e 26% o consideraram
bom. Foi observado também, que ninguém respondeu negativamente ao passeio, e a opção ruim não
foi marcada por nenhum dos turistas.
Dentre as motivações que levaram os turistas a realizar o passeio de barco, 45%
responderam que foram as belezas naturais, 25% pelos golfinhos, 15% por indicação ou por estar
incluído no pacote turístico, e 15% não informaram. (Figura 6)

Figure 6 – Freqüência relativa a motivação dos turistas entrevistados para realização do passeio de barco no Arquipélago de
Fernando de Noronha - PE

Figure 7 – Freqüência relativa a expectativa dos turistas entrevistados após o passeio de barco para observar golfinhos em
Fernando de Noronha - PE

A expectativa antes do passeio também tinha foco no contato com o meio ambiente, sendo
esta eleita como a principal, seguida da vontade de ver os golfinhos. (Figura 7). Destes, 96%
responderam que as expectativas foram alcançadas.
No quesito satisfação, os dados se apresentaram bastante semelhantes, tendo uma variação
maior no quesito infra-estrutura (Figura 9). Como pode ser observado nas Figuras 8, 10 e 11, quanto
ao transporte, segurança e informações passadas pelos guias, nenhum turista optou pela opção
“Péssimo”, estando esta presente apenas na Figura 9.
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Figura 8 – Freqüência relativa a satisfação dos turistas
entrevistados no que se refere ao transporte utilizado
em FN – PE

Figura 9 – Freqüência relativa a satisfação dos turistas
entrevistados no que se refere a Infra-estrutura turística
em Fernando de Noronha - PE

Figura 10 – Freqüência relativa a satisfação dos turistas
entrevistados no que se refere a segurança no Arquipélago
Fernando de Noronha - PE

Figura 11 – Freqüência relativa a satisfação dos turistas
entrevistados no que se refere as informações passadas de
pelos guias durante o passeio de barco em FN – PE

Quanto a percepção dos turistas diante das normas e regulamentos do Parque Nacional de
Fernando de Noronha, foi constatado que 68%dos entrevistados conheciam as normas e
regulamentos do Parque, enquanto 32% não, porém, muitos tinham consciência da sua importância
para preservação do local. E apenas quatro pessoas acharam que tiveram limitações no
aproveitamento do passeio por conta destas (figura 12).
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Figura 12 - Freqüência relativa da percepção quanto ao conhecimento das normas e regulamentos do Arquipélago pelos
turistas entrevistados em Fernando de Noronha - PE, entre 24 a 30 de abril de 2012

CONCLUSÃO
O perfil socioeconômico dos turistas que realizaram os passeios de barco constituiu-se
predominantemente de profissionais liberais, oriundos de estados do sudeste do Brasil, formação
escolar de nível superior e renda familiar superior a 5 salários mínimos.
As principais motivações dos turistas ao realizarem o passeio de barco foi conhecer as
belezas naturais do arquipélago e observar os golfinhos.
Os turistas expressaram ter alcançado as expectativas ao realizaram o passeio de barco.
Embora não conheçam as normas e regulamentos do parque, a maioria dos turistas afirmou
segui-las durante a visita as áreas do Parque Nacional e Área de Proteção Ambiental de Fernando de
Noronha.
Os passeios de barco e as outras formas para observação dos golfinhos constituem um
importante meio para informação de turistas e moradores, assim como para a conservação do
golfinhos e do ambiente natural em Fernando de Noronha.
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PERSPECTIVAS E DESAFIOS DO PLANEJAMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO
NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

Frederico da Silva Jales1; Rosa Maria Rodrigues Lopes2

RESUMO: A pesquisa apresentada objetiva encaminhar uma discussão relevante no universo
acadêmico sobre os desafios e perspectivas do planejamento turístico e tem como objeto de estudo,
o município de Mossoró. Assim, avaliou-se o contexto de inserção da atividade turística e seu
processo de ocupação do espaço, considerando as ações que fazem referência ao planejamento da
atividade turística. Assim, tomou-se por base, a leitura das obras como: Barreto (2005), Cruz (2005)
e Dias (2008), que estudam aspectos relacionados ao planejamento e à organização do turismo e às
transformações provocadas pelo turismo nos espaços onde a atividade se efetiva e onde a mesma
exerce algum tipo de influência. Dessa forma, encaminhou-se uma análise dos desafios do
planejamento do turismo no município de Mossoró, partindo do princípio de que esse planejamento
deve ter como pressuposto a superação da ideia meramente economicista, fato constatado na
realidade que compõe a gestão pública do turismo no município de Mossoró, se caracterizando,
assim, como principal desafio e que exerce relevante influência sobre as demais fragilidades
identificadas. Assim, conclui-se que a cidade de Mossoró possui fragilidades variadas no que se
refere ao planejamento público do turismo, tanto no que diz respeito à qualificação profissional e
atuação dos profissionais existentes que trabalham na área, como à falta de iniciativa do poder
público no que se refere à criação/elaboração de projetos que assegurem e deem suporte aos
equipamentos turísticos já existentes, a inserção da comunidade nos processos decisórios e ações
gerais que possam dar indicativos de um planejamento em bases sustentáveis.
PALAVRAS-CHAVES: Gestão municipal; Mossoró; Planejamento; Turismo.
INTRODUÇÃO
Os estudos acerca do planejamento e da gestão do turismo, em nível público,
começaram a se tornar expressivos há duas décadas. Contudo, muitos desses estudos têm se
restringido à caracterização, historicização e análise das políticas públicas do turismo, o que
evidencia a necessidade de se discutir a situação estrutural dos responsáveis por essas práticas de
planejamento e gestão do turismo, tanto em âmbito público, como em âmbito privado. É, portanto,
nesta perspectiva que o presente estudo foi encaminhado.
O turismo é uma atividade que vem crescendo de forma acelerada, principalmente no
período posterior à Segunda Guerra Mundial, propiciando assim mudanças sociais, culturais,
econômica, ambientais e políticas nos espaços apropriados pela atividade. No entanto, esse
crescimento tem se processado, na maioria das vezes, de forma desordenada, ocasionando diversos
impactos na sociedade, isso tem ocorrido devido à ausência de um planejamento coerente com
propósitos sustentáveis para a atividade.
O planejamento deve ser pensado de forma preventiva, pois, na maioria dos casos a
atividade turística chega se apropriando do espaço e somente depois de verificados os efeitos
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negativos da mesma é que são pensadas pelo poder público, ações amenizadoras desses impactos
negativos. Nesse sentido, as práticas relacionadas ao planejamento e à gestão têm se dado de forma
corretiva, o que amplia o tempo e os investimentos financeiros necessários. Nesse contexto, as
principais ações são direcionadas à regulamentação e organização do espaço urbano, captação de
investimentos no que se referem aos equipamentos turísticos e combate aos impactos negativos que
surgem ou se agravam com o desenvolvimento acelerado da atividade.
Para combater tais impactos é necessário um planejamento que vise, sobretudo, pensar
de forma sistemática como será trabalhada a utilização do espaço, além de elaborar formas que
visem minimizar impactos que foram/são causados com a instalação da atividade turística. Contudo,
Lopes (2011, p. 259) evidência que “o estabelecimento de políticas para o setor só emerge de
situações expressas pela importância econômica da atividade ou quando os efeitos negativos
comprometem a comercialização dos produtos turísticos”.
Nesse contexto, é imprescindível que o poder público, utilize o planejamento como
ponto norteador para um crescimento adequado da atividade turística. De acordo com Dias (2008, p.
35) “[...] há um único agente que, ainda, é capaz de tomar a direção de um processo de
planejamento que é o Estado”. Tomando por base essa afirmação e relacionando-a ao turismo levase em consideração que o planejamento turístico é um instrumento indispensável para os gestores
governamentais, já que lhes dá suporte, no que diz respeito às medidas, que deverão ser tomadas
referentes ao desenvolvimento da atividade turística no município.
O presente estudo destaca o interesse de analisar quais as ações e estratégias estão sendo
utilizadas como ferramentas para o planejamento da atividade turística, tendo em vista que existe no
município de Mossoró um crescente potencial nos segmentos de negócios e eventos, contribuindo,
assim, para um cenário propício ao desenvolvimento do turismo, muito embora, perceba-se
fragilidades múltiplas que compõem a gestão pública no âmbito do turismo.
Assim sendo, o objetivo deste trabalho é analisar os desafios do planejamento turístico
do município de Mossoró, avaliando a inserção da atividade e seu processo de ocupação do espaço
pela atividade turística.
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa é de caráter exploratório, em razão da escassez de estudos relacionados ao
tema da pesquisa que analisa as perspectivas e desafios do planejamento turístico em Mossoró.
Durante o processo de elaboração da pesquisa foi feita, inicialmente, uma discussão teórica sobre
planejamento e políticas públicas de turismo, destacando suas principais concepções sobre o
assunto em questão, identificando, assim, como as políticas públicas fomentaram e desenvolveram
o turismo.
Consecutivamente um levantamento documental foi realizado com o intuito de
investigar a existência de instrumentos que pudessem subsidiar o planejamento, tais como:
inventário, diagnóstico e plano de desenvolvimento turístico, além de Plano Diretor. Esse
levantamento documental teve o objetivo de caracterizar as propostas desenvolvidas para o
incremento do turismo no município de Mossoró e através desse estudo identificar os desafios que o
poder público possui em relação ao desenvolvimento turístico municipal.
Além do levantamento documental, a pesquisa contou com atividades empíricas e uma
entrevista, realizada com o gestor responsável pela Gerência de Indústria, Comércio e Turismo de
Mossoró. A entrevista foi realizada com suporte de um roteiro de entrevista elaborado no âmbito do
Grupo de Estudos Turísticos e foi realizada nas dependências da mencionada Gerência no dia 12 de
Maio de 2012, com um roteiro de entrevista previamente elaborado, contemplando assuntos
referentes ao desenvolvimento e planejamento da atividade turística do município. Posteriormente,
foi realizada uma análise da entrevista com a finalidade de discutir os seus resultados, sendo
elaborado assim um relatório referente à entrevista.
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Como forma de complementar as discussões no âmbito da pesquisa, vale destacar a
contribuição das discussões possibilitadas por ocasião da III Jornada de Estudos Turísticos,
realizada pelo Grupo de Estudos Turísticos, do Departamento de Turismo, da Universidade do
Estado do Rio Grande do Norte.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em virtude da temática norteadora da presente pesquisa e para um melhor entendimento
sobre o planejamento e sua importância para o turismo, Barreto define planejamento como:
[...] uma atividade, não é algo estático. Normalmente, parte de alguma ação anterior, é um
devir, um acontecer de muitos fatores concomitantes, que têm de ser coordenados para se
alcançar um objetivo que está em outro tempo. Sendo um processo dinâmico, é lícita a
permanente revisão, a correção de rumos, pois exige um repensar constante, mesmo após a
concretização dos objetivos (2005, p. 30).

A atividade turística utiliza o planejamento como um instrumento norteador, com o
intuito de obter resultados em curto, médio e longo prazo através de objetivos e estabelecimento de
metas que são utilizados para permitir a estruturação da atividade e propiciar melhorias ao destino,
através de tomadas de decisões, em conjunto com o poder público, iniciativa privada e comunidade
local possibilitando o desenvolvimento de produto turístico consolidado.
Compreendendo que o turismo, é uma atividade que se baseia no consumo do espaço
geográfico, Fonseca (2005, p. 32) expõe que “para que uma localidade torne-se objeto de desejo e
de consumo turístico ela deve apresentar alguma peculiaridade que possibilite a atração de
visitantes”.
A cidade de Mossoró é conhecida como a capital cultural do Estado, devido os
acentuados investimentos realizados pela prefeitura a cada ano no setor cultural da cidade. Os
segmentos que se destacam na cidade é o de turismo cultural e de negócios. No segmento cultural,
parcela majoritária dos eventos, guarda relação com a história da cidade. No segmento de negócios,
a cidade recebe um grande fluxo de empresários dos mais diversos ramos, sendo que a fruticultura
irrigada, o petróleo e a atividade salineira, se sobressaem.
A cidade apresenta um rico patrimônio histórico-cultural a ser explorado, no que diz
respeito ao desenvolvimento da atividade turística, devido as marcantes passagens históricas
vivenciadas pela população local. Dentre elas se destacam: libertação dos escravos, motim das
mulheres, primeiro voto feminino e a resistência ao bando de Lampião. Além dessas ocorrências
vale destacar como potencial da cidade, os eventos festivos como: Mossoró Cidade Junina, Auto da
Liberdade, Feira do Bode, Feira do Livro, Feira Internacional da Fruticultura Tropical Irrigada
(EXPORFRUIT), Feira Industrial e Comercial da Região Oeste (FICRO) e Festa de Santa Luzia.
Contudo, reconhecido o seu potencial de gerar impactos nos espaços, para que a
atividade turística se desenvolva de forma coerente, são imprescindíveis políticas públicas
planejadas com o intuito de incentivar e ordenar o desenvolvimento do turismo, através da criação
de planos, programas e projetos. Em virtude do que foi mencionado, vale destacar que Cruz
considera as políticas publicas “[...] como um conjunto de intenções, diretrizes e estratégias
estabelecidas e/ou ações deliberativas, no âmbito do poder público, em virtude do objetivo geral de
alcançar e/ou dar continuidade ao pleno desenvolvimento da atividade turística num dado território”
(2002, p. 40).
Nesse mesmo viés Fonseca, ao escrever sobre as políticas públicas para o turismo faz a
seguinte afirmação:
Para que a atividade turística se realize não basta ter apenas um rico patrimônio natural e
cultural, é necessário transforma-lós em produtos turísticos com a implantação de infraestruturas adequadas. Em seguida é necessário investir na comercialização do produto,
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colocá-lo no mercado para se tornar conhecido e ser desejado pelos consumidores alvo (os
potenciais consumidores para os quais o produto foi elaborado) e, nesse momento, é
necessário investir no marketing e na promoção do destino turístico, o que exige
investimentos de natureza diversas (2005, p. 97).

Levando-se em consideração os aspectos apresentados pode-se dizer que a partir do
planejamento e de políticas publicas voltadas para o desenvolvimento da atividade turística alguns
problemas podem ser evitados ou minimizados. No caso do turismo no interior do Estado do Rio
Grande do Norte, essas políticas são norteadas pelo Programa de Regionalização do Turismo que
contempla o planejamento da atividade em polos de desenvolvimento do turismo. Mossoró, nessa
perspectiva, se enquadra no Polo Costa Branca.
Através da análise dos resultados, permitiu-se constatar alguns elementos importantes
para as deduções relativas ao objeto de estudo. Inicialmente foi observado que a gerência
responsável pelo planejamento e gestão do turismo, divide pasta com indústria e comércio.
Entretanto, a atividade vem ganhando grande valor no âmbito do município, com especial
repercussão nos segmentos de eventos, negócios e lazer, o que exige, portanto, uma maior atenção e
especialização dada às ações de governança.
Outro aspecto que caracteriza a gestão local da atividade refere-se à visão puramente
mercadológica dado à mesma, fato que induz à reprodução de um discurso economicista largamente
difundida pelo poder público que não identifica impactos negativos relacionados à atividade.
Outro importante elemento está relacionado às atividades desenvolvidas pela Gerência
de Turismo, Indústria e Comércio no que se refere às manifestações artístico-culturais que
movimentam a dinâmica do município. A Gerência se limita a desenvolver somente atividades de
divulgação referentes aos eventos, tais como: Mossoró Cidade Junina, Auto da Liberdade, Feira do
Bode, Feira do Livro. Assim, as atividades de planejamento e execução desses eventos ficam
restritas, quase exclusivamente, à Gerência de Cultura, fato que evidencia a limitação, por parte da
Gerência responsável pelo turismo, no tocante às atividades de planejamento desses eventos que
potencializam o turismo no município e na região do Polo como um todo. Ainda, nessa perspectiva
observou-se que as ações das gerências acontecem de forma pontual. Não assim, um diálogo maior
entre as mesmas, dificultando um planejamento mais integrado.
Outra evidência que norteia os desafios do turismo municipal, diz respeito à ausência
de instrumentos de planejamento, a exemplo do inventário, diagnóstico e plano de desenvolvimento
turístico, sendo que esses elementos são fundamentais para nortear o desenvolvimento do turismo.
Além disso, constatou-se, também, a ausência de diálogo entre os agentes: poder público, iniciativa
privada e comunidade local.
Um ponto importante é que existem dois profissionais que trabalham na Gerência de
Indústria, Comércio e Turismo, que têm formação na área do turismo, contudo, os mesmos não
desenvolvem atividades que subsidiem o planejamento da atividade, considerando seus aspectos
formais, como o desenvolvimento de estudos que possam caracterizar a situação atual, no sentido de
identificar suas fragilidades e traçar perspectivas mais otimistas em termos sustentáveis,
comprometendo, assim, a atuação do poder público no processo de planejamento e gestão da
atividade e evidenciando que as ações são pontuais e muitas vezes executadas sem planejamento
Além de pontuais, constatou-se, também, que elas apresentam um caráter corretivo, emergencial,
economicista e restritas à produção e divulgação de material promocional da cidade e de sua
programação cultural. A atividade mais expressiva, nesse sentido, é atuação da Gerência no espaço
destinado a informações turísticas, localizado na Praça (colocar o nome da Praça).
CONCLUSÃO
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Após o exposto, conclui-se que a cidade de Mossoró possui fragilidades no que se diz
respeito tanto aos profissionais que trabalham na área, quanto à falta de iniciativa do poder público
no que se refere à criação/elaboração de planos, programas e projetos para assegurar e dá suporte
aos equipamentos turísticos já existentes, a inserção da comunidade nos processos decisórios e
ações gerais que possam dar indicativos de um planejamento em bases sustentáveis.
AGRADECIMENTOS
Ao PIBIC/UERN pelo suporte financeiro que foi concedido, por intermédio de bolsa de
pesquisa, durante toda a execução da mesma;
Ao Grupo de Estudos Turísticos da UERN, pelo auxílio nas discussões dos textos, pela
cumplicidade nos momentos importantes que aconteceram durante a pesquisa;
A Gerência de Indústria, Comércio e Turismo, pela receptividade e paciência que
tiveram durante a busca de informações na Gerencia sobre a atividade turística;
Ao Gerente da Indústria, Comércio e Turismo, pela entrevista que foi concedida,
disponibilizando materiais que deram suporte para que a pesquisa fosse desenvolvida;
A professora orientadora Rosa Maria Rodrigues Lopes, pelo incentivo no planejamento
e execução da pesquisa, pelas conversas e orientações e também por toda paciência, ajuda e
compreensão nas horas em que a dúvida e angústia fizeram-se presentes.
REFERÊNCIAS
BARRETO, Margarita. Planejamento Responsável do Turismo. Campinas, SP: Papirus, 2005.
CRUZ, Rita de Cássia. Política de Turismo e Território. São Paulo: Contexto, 2000.
DIAS, Reinaldo. Planejamento do Turismo: Política e Desenvolvimento do Turismo no Brasil.
São Paulo: Atlas. 2008.
FONSECA, Maria Aparecida Pontes da. Espaço, Políticas de Turismo e Competitividade. Natal,
RN: EDUFRN – Editora da UFRN, 2005.
LOPES, Rosa Maria Rodrigues. Turismo, Produção do Espaço e Planejamento Sustentável: Aportes
Teóricos. IN: SEABRA, Giovanne; MENDONÇA, Ivo. (Orgs.). Educação ambiental:
Responsabilidade para a conservação da sociobiodiversidade. João Pessoa, PB: Editora
Universitária da UFPB, 2011.

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

856

PETI: A EFETIVIDADE NA ÓTICA DE USUÁRIOS NÚCLEO BARROCAS EM
MOSSORÓ (RN).
Vilsemácia Alves Costa1. Maria Ivonete Soares Coelho2

RESUMO: A pesquisa intitulada Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI): uma
avaliação da efetividade no município de Mossoró/RN teve como objetivo avaliar a efetividade do
PETI em Mossoró/RN, tendo como referência os usuários cadastrados no ano de 2008-2010 e com
permanência no programa nos últimos dois anos. Objetivava ainda cartografar a trajetória do
PETI/Mossoró (RN) e identificar as efetivações e o nível de efetividade do programa a partir da fala
de seus usuários. A metodologia utilizada consistiu em pesquisa bibliográfica, documental e de
campo, sendo na pesquisa de campo realizado entrevistas com gestores e Grupos Focais com
usuários. A pesquisa foi realizada em 03 (três) núcleos de PETIs de Mossoró: PETI Alto de São
Manoel, PETI Alto da Conceição e PETI Barrocas. O grupo focal realizado com as mães dos
usuários do PETI Barrocas possibilitou a coleta dos dados fundamentais para a pesquisa, pois
através desta técnica as mães avaliaram o programa através da contribuição deste na vida dos seus
filhos. A entrevista com a gestora do PETI Barrocas possibilitou conhecer a sua visão sobre o
Programa e a influência do mesmo na vida dos usuários e seus familiares. Com a realização da
pesquisa, partindo de uma análise do PETI Barrocas, pôde-se verificar que as mães das crianças
e/ou adolescentes atribuem grande importância ao PETI, apontando uma série de aspectos positivos
que o Programa proporciona à vida dos seus filhos. No presente texto apresentamos a ótica dos
usuários e gestores do PETI Barrocas acerca da efetividade do referido programa.
PALAVRAS-CHAVE: Avaliação de efetividade; Políticas Sociais; Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil - PETI.
INTRODUÇÃO
A avaliação de Políticas Públicas é de suma importância para identificar se realmente
determinada Política, Programa ou Projeto está alcançando os objetivos que se propõem. O texto em
tela propõe-se a refletir acerca do PETI, enquanto intervenção do Estado, a partir da avaliação de
efetividade sob a ótica de seus gestores e usuários, tendo como referência o núcleo do citado
Programa no bairro Barrocas, no município de Mossoró/RN.
Registra-se inicialmente que o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI, nosso objeto
de estudo, objetiva proteger crianças e adolescentes menores de 16 anos, da prática de trabalho
precoce, observando-se e resguardando-se o trabalho na condição de aprendiz a partir dos 14 anos
de idade, conforme está contido na legislação e nas normas referentes ao citado programa.
O PETI é um programa de natureza intergovernamental e inter-setorial que pressupõe, nas
três esferas de governo, a integração de um conjunto de organizações governamentais e não
governamentais em torno do desenvolvimento de iniciativas, estratégias e ações voltadas ao
enfrentamento ao trabalho infantil. (MDS, 2010, p. 40).
A pesquisa intitulada Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI): uma
avaliação da efetividade no município de Mossoró/RN teve como objetivo avaliar a efetividade do
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PETI em Mossoró/RN, tendo como referência os usuários cadastrados no ano de 2008-2010 e com
permanência no programa nos últimos dois anos. Buscou-se, sobretudo, identificar as efetivações e
o nível de efetividade do programa a partir da fala de seus usuários. Em outras palavras, teve como
norte conhecer os impactos que a inserção da criança ou adolescente no PETI causou em suas vidas
e na vida de seus familiares, que pudessem ser identificadas como efetivações /conquistas
significativas e induzissem a percepção de efetividade do Programa a partir de indicadores prédeterminados, componentes da proposta de avaliação de efetividade pela expansão de capacidades
(COLEHO, 2011).
Ancoramos nossa reflexão na percepção de que

As políticas públicas, particularmente as de corte social, têm como finalidade a
desconstrução de restrições produzidas pelas sociedades de mercado e a sua
avaliação tem como horizonte verificar em que medida e escala contribui para
expandir as capacidade e liberdades dos indivíduos seus usuários (COELHO, 2010
APUD COSTA, 2010).

Assim sendo, a presente pesquisa objetivou busca avaliar a efetividade, ou seja, a relação
entre a implementação do Programa e os impactos na vida de seus usuários, a partir do conceito de
Amartya Sen de efetivações (SEN, 1993).
Ressaltamos que as efetivações

[....] podem ser definidas como as conquistas que o individuo realiza para o seu
bem estar e qualidade de vida. Podem ser entendidas como a superação de
privações e o seu conjunto define suas capacidades e liberdades. Em outros
termos, as efetivações realizam-se quando se remove uma privação, quando se
supre a falta de um dos elementos constitutivos do modo de vida socialmente
valorizado. Ao realizar a superação de uma privação, o individuo ou grupo
fragilizado está expandindo as suas capacidades ou liberdades. (COELHO, 2011,
p. 28)

Nessa perspectiva, a Pesquisa de avaliação de efetividade do PETI no município de
Mossoró/RN pressupõe que a efetividade deste programa está relacionada com a sua contribuição
na expansão das capacidades e liberdades, a partir da geração de efetivações na vida de seus
usuários, expressa a partir de indicadores relacionados com a melhoria da qualidade de vida.
A avaliação de efetividade, ancorada nessa perspectiva possibilita, uma percepção dos
impactos pela ótica dos seus usuários e assim, identificar elementos que possibilitem acrescentar
aos dados existentes nas bases de registro municipais elementos da “fala” dos usuários que
contribuam tanto para a correção dos rumos da gestão, quanto da própria definição de significado
deste Programa no âmbito municipal e na rede socioassistencial, levando em consideração ainda a
importância de articular os dados sobre o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) e
registrar a trajetória da Assistência Social no município de Mossoró com foco na Criança e no
Adolescente.
Considerando a importância da pesquisa na perspectiva acadêmica, vale ressaltar que a
pesquisa permitiu a sistematização de dados e conhecimentos para a ampliação de reflexões futuras
tanto sobre as mudanças na realidade das crianças e dos adolescentes vitimadas/fragilizadas pelo
trabalho, quanto de parâmetros para novas propostas interventivas e avaliativas, além da aquisição
de novos conhecimentos sobre a temática, favorecendo, assim, o acúmulo um acervo teórico-

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

858

metodológico. Bem como evidenciou a ótica dos usuários e gestores do PETI núcleo Barrocas
acerca da efetividade do referido Programa.
MATERIAL E MÉTODOS
A metodologia utilizada consistiu em pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e
pesquisa de campo, com a realização de entrevista com gestores e grupos focais com usuários.
A pesquisa bibliográfica possibilitou um levantamento e fichamentos dos livros e dos textos
referentes à temática trabalho infantil, criança e adolescente, PETI, avaliação de Políticas públicas e
avaliação de efetividade, possibilitando, assim, a fundamentação necessária para a análise dos dados
coletados. Foi realizada, nesta etapa da pesquisa, uma seleção na Biblioteca Central da UERN e na
biblioteca setorial de Serviço Social, assim como também como no Portal SCIELO, Periódicos
CAPES e Google acadêmico de livros e textos vinculados a temática do projeto de Pesquisa, bem
como a sistematização de banco de dados com livros e textos selecionados e fichados.
Através da pesquisa documental junto ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate
a Fome e a Secretaria Municipal de Cidadania de Mossoró/Gerência de Desenvolvimento Social, e
também junto ao Conselho Municipal de Assistência Social de Mossoró, acerca do PETI em
Mossoró/RN e na faculdade de Serviço Social da UERN, foi possível (re) construir o percurso
histórico de criação e operacionalização do PETI em Mossoró RN, bem como a sistematização e
formatação de banco de dados para referências e pesquisas futuras sobre a temática. Possibilitou
ainda a sistematização de banco de dados documentais e o levantamento na FASSO/DESSO/UERN
de documentos relativos ao tema criança e adolescente no período de 1993 a 2010.
A Pesquisa de campo, considerada a coleta direta de dados junto aos sujeitos da pesquisa,
Destacou-se pelo levantamento e construção de referências empíricas sobre o PETI/Mossoró,
particularmente a visão de seus gestores e operadores, e, principalmente de seus usuários,
enfatizando a constatação ou não de efetivações nas suas vidas. Realizou-ze para tanto entrevistas
com os gestores municipais, os operadores, bem como grupos focais com usuários realizados nos
núcleos PETI/Mossoró.
As entrevistas semi estruturadas com as coordenadoras e os grupos focais foram realizados
nos três núcleos do PETI no município de Mossoró/RN, sendo eles localizados nos bairros
Barrocas, Alto de São Manoel e Alto da Conceição nos dias 04, 05 e 06 de Junho de 2012. Neste
mesmo período foram realizados os grupos focais observando-se o roteiro que segue:
Questão norteadora 1: Questão norteadora 2: A Questão norteadora 3: A
A inserção no PETI
vivência no PETI
avaliação do PETI
. Como conheceu o
Programa.
. Como acessou/se
inseriu.

. O que o PETI
. O PETI contribuiu em
proporcionou em termos sua vida? Em que?
de renda, mobilidade
Exemplos.
sócio espacial, acesso a
outras políticas públicas e
participação comunitária.

. Por que se interessou
pelo Programa.

. O que faz no PETI que
considera mais
. Como era a vida antes significativo para sua
do PETI
vida.
Ressalta-se que os grupos focais constituem-se
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Técnica qualitativa de coleta de dados altamente eficiente, [que fornece] alguns
controles de qualidade sobre a coleta de dados, visto que os participantes tendem a
controlar e compensar um ao outro, eliminando, assim, opiniões falsas ou radicais
[...] e é razoavelmente fácil avaliar até que ponto existe uma opinião
compartilhada, relativamente consistente [...] entre os participantes (PATTON apud
FLICK, 2007, p. 125).

O grupo focal realizado com usuários do núcleo do PETI barrocas, contou com a
participação de mães que expressaram a partir das questões norteadoras suas percepções sobre o
PETI e que articulada aos indicadores propostos para o presente estudo quais sejam: renda, inserção
comunitária, mobilidade sócio espacial e acesso as demais políticas públicas possibilitaram
identificar a efetividade do PETI.
Ressalta-se ainda que constatou-se ser imprescindível a capacitação da equipe, incluindo
docentes e discentes envolvidos na pesquisa, sendo portanto, realizado um seminário temático e
uma oficina de capacitação que discutiam o tema: avaliação de políticas públicas e sociais e do
PETI. E que nos possibilitaram os elementos centrais para a condução das atividades da pesquisa e
para a análise dos dados coletados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As mães das crianças e/ou adolescentes inseridos no PETI no núcleo Barrocas, conforme
demonstrado nos grupos focais, atribuem grande importância a este Programa, destacando uma série
de aspectos positivos proporcionado à vida dos seus filhos (as).
Foi possível identificar através da fala das mães no decorrer do grupo focal a relevância do
PETI em relação ao aprendizado das crianças e dos adolescentes. Elas veem o PETI como um meio
capaz de retirar seus filhos (as) das ruas, lugar este que segundo as mães proporcionam uma série
“coisas ruins e prejudiciais ao desenvolvimento dos seus filhos (as)”, como podemos visualziar na
fala que segue:

Eu acho muito bom principalmente nesse interesse deles de querer viver solto (...);
ele gosta mesmo e ele se sente muito bem. A gente tem aquela segurança de que
vai pra um lugar bom, graças a Deus. O meu pelo menos adora. Nossa, se falar pra
vim pro PETI... chega em casa dizendo, aprendi isso, aprendi aquilo, tem sempre
novidade boa. Faz muita arte de desenho, pintura, tem sempre uma novidade. É
melhor tá aqui né? Ao invés de tá no meio da rua é melhor tá aqui né?

Esta percepção esteve sempre presente na fala dos sujeitos participantes do grupo focal,
sendo enfatizado e retomado várias vezes pelas mães, o que demonstra a preocupação destas em
deixar seus filhos (as) no meio das ruas, demonstrando, assim, a confiança que elas depositam no
Programa, o qual é sempre citado como um lugar bom, que auxilia na educação de seus filhos (as) e
onde os mesmos só aprendem coisas boas, como podemos verificar na complementação que segue:
“tando aqui, como se diz, tão aprendendo alguma coisa, não tão se envolvendo com pessoas que...
né? À vista de muitos que ficam aí nas calçadas aí fazendo o que não presta, pelo menos eu sei que
aqui eles tão num bom lugar”.
Durante a aplicação da técnica do grupo focal com as mães no núcleo Barrocas percebeu-se
o papel fundamental que elas atribuem ao PETI com relação as atividades desenvolvidas pelo
Programa, destacando as atividades culturais, de arte e lazer. As mães, em sua maioria, afirmaram
que é através do PETI que seus filhos (as) podem ter acesso, através dos passeios realizados pelo
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Programa, a determinados lugares, tais como o teatro, o cinema, dentre outros. Dizem que se não
fosse o PETI, não haveria a possibilidade financeira de proporcionar aos seus filhos (as) um
momento de lazer. A fala de uma das mães corrobora com esta afirmação:

É uma oportunidade que a gente não pode dar porque muitos lugares que eles vão a
gente quer pra eles, mas a gente não pode e aqui eles têm a oportunidade né? Como
tem a oportunidade de ir pra vários cantos como eles já foram, já participaram de
torneio, toda criança, todo menino gosta, de futebol. Coisas que, aqui oferece coisa
que a gente que somos mãe não pode oferecer. Não só torneio, mas também foram
pro teatro no carro, foram pra biblioteca, participa do desfile, do dia trinta de
setembro, eles participa. Isso pra eles é uma novidade, eles adoram.

É de suma importância ressaltar a perspectiva dos adolescentes ao saírem do PETI. A
coordenadora afirmou na entrevista e as mães confirmaram no grupo focal que muitos ex-usuários
do PETI hoje são profissionais capacitados que estão integrando o mercado de trabalho; por este
motivo, os profissionais e usuários demonstram bastante orgulho pelo Programa estar atingindo a
sua finalidade. Porém, também disseram que houve casos de insucesso, que terminou com a morte
de algumas crianças como podemos perceber na fala que segue:

Tivemos já grande sucesso. Teve insucesso também. Nós tivemos crianças aqui
que foram mortas e hoje não está mais nem conosco. Porém, nós tivemos mais
sucesso porque nós temos já crianças, adolescentes, já temos adultos que já são pai
de família, que constituíram sua família, que já estão trabalhando. Já temos
professores que foi do Programa, muitos profissionais... que hoje é coordenador em
uma escola no Santo Antonio, to dizendo assim por cima, outros estão sendo
gerentes de supermercados; então eu considero de certa forma um sucesso, um
avanço muito grande. Foi um avanço muito grande, porque o programa teve uma
participação muito significativa, com certeza, na vida dessas pessoas.

Ressaltamos que o bairro Barrocas é considerado uma área de vulnerabilidade social e onde
ficava localizado o lixão Cajazeiras, o qual era o foco do trabalho infantil de várias crianças e
adolescentes. Este lixão foi desativado, sendo construído em seu lugar um aterro sanitário, porém,
segundo a própria coordenadora do PETI ainda existe um número pequeno de crianças trabalhando
no local. O que reforça a importância e a necessidade de atuação do núcleo do PETI e a oferta do
poder público municipal de outros programas de apoio a crianças e adolescentes ancorados na
perspectiva de que os seus direitos assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA,
Lei 8069/90 de 13 de julho de 1990), devem ser garantidos especialmente no que se refere o art. 60,
que proíbe qualquer forma de trabalho aos menores de quatorze anos de idade, salvo na condição de
aprendiz. Portanto não se trata de favor ou espírito bondoso e solidário do poder municipal, trata-se
de direitos que existem para serem respeitados e garantidos a fim de proteger crianças e
adolescentes de toda e qualquer forma de exploração.
CONCLUSÃO
A análise dos dados coletados através da aplicação da técnica da entrevista com a
coordenadora do núcleo PETI Barrocas e do grupo focal realizado com as mães das crianças e/ou
adolescentes inseridos no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI permitiu constatar a
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efetividade do mesmo no que tange a prevenção do trabalho infantil, tendo em vista que a finalidade
do Programa está voltada atualmente para a prevenção da exploração do trabalho infantil.
O grupo focal realizado com as mães das crianças e/ou adolescentes do núcleo Barrocas
possibilitou a constatação de que o PETI traz mudanças significativas na vida de seus usuários,
expresso na identificação de efetivações em suas vidas através do acesso a renda, a cultura, ao lazer,
a educação, da melhoria da qualidade de vida e do acesso às demais políticas públicas, ampliando,
assim, as suas capacidades e liberdades; levando-nos a afirmar que o PETI, apesar de fragilidades
em suas execução e gestão tem efetividade no município de Mossoró, demonstrada a partir da fala
de seus usuários.
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PLANEJAMENTO E GESTÃO DO TURISMO MUNICIPAL EM ASSU: PERSPECTIVAS
E DESAFIOS
Camila Bezerra Justino de Menezes1; Rosa Maria Rodrigues Lopes2

RESUMO: A pesquisa apresentou como objetivo, o encaminhamento de uma investigação
relacionada às perspectivas e desafios do planejamento e da gestão do turismo no contexto do
município de Assu, integrante do Polo Costa Branca. O estudo contou com atividades de leitura,
fichamento e discussões de textos que subsidiaram o referencial teórico e conceitual que teve como
enfoque os conceitos de políticas públicas, planejamento e gestão do turismo, sustentabilidade e
desenvolvimento local. Além disso, foram realizadas atividades empíricas e entrevista com o gestor,
responsável pela Secretaria de Juventude, Esportes, Eventos e Turismo do município. Nesse
contexto, foram identificadas algumas fragilidades que comprometem as perspectivas do futuro do
turismo do referido município. Assim, constatou-se, como ponto de maior destaque e com
interferência direta nos demais aspectos constatados, que a gestão pública municipal, carece de um
corpo técnico com formação específica na área do Turismo e áreas afins, que possa compreender as
diversas nuances que permeiam a atividade e, assim, possa contribuir para sua promoção, numa
perspectiva mais sustentável tanto em termos econômicos, como culturais, ambientais e sociais.
Portanto, concluiu-se que a atividade turística em Assu apresenta limitações diversas no que tange
ao seu planejamento e gestão, tendo em vista, que a gestão pública desconhece seus principais
instrumentos de planejamento, o que reduz suas ações a atividades pontuais, de caráter
eminentemente economicista, situação pretendida em termos de perspectivas, por porte do poder
público.
PALAVRAS-CHAVE: Assu; Gestão; Planejamento; Turismo.
INTRODUÇÃO
O turismo é uma atividade relativamente nova, tendo em vista que passou a se efetivar
de forma mais expressiva como atividade comercial, a partir da Segunda Guerra Mundial. Nesse
sentido, seus estudos iniciais estiveram pautados, quase exclusivamente, nos aspectos econômicos.
Esse cenário vem sendo modificado, especialmente, a partir da década de 1980, em
virtude de um contexto respaldado por discussões sobre a sustentabilidade e sua relação com as
diversas atividades humanas. Essas discussões ganharam espaço no ambiente acadêmico e na
sociedade em geral, influenciando na mudança de valores com modificações diversas sobre o
consumo. Nesta perspectiva e relacionados ao turismo, alguns estudos começaram a aparecer,
evidenciando as diferentes formas de apropriação do espaço pela atividade e seus respectivos
impactos.
Nas duas últimas décadas, alguns estudos referentes ao planejamento e à gestão do
turismo, tendo por base as políticas públicas de turismo passaram a ser apresentados, evidenciando
que o poder público, principalmente, nos países em desenvolvimento, tem dado um tratamento
1
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superficial e reducionista à atividade turística, tendo em vista, que esse ator, orientado por um
modelo de gestão neoliberal, tem enfatizado um maior respaldo aos fatores econômicos. Esse
comportamento tem colocado em segundo plano, ações orientadas em razão das problemáticas
ambientais, sociais e culturais acentuadas e muitas vezes originadas pela atividade turística.
Considerando o objeto de estudo da presente pesquisa, pôde-se perceber, inicialmente,
uma carência de estudos que contemplassem as perspectivas do planejamento do turismo no âmbito
do município de Assu. Expandindo a área geográfica para o nível estadual, os trabalhos que
abordam o turismo, na perspectiva do planejamento e da gestão pública se referem, quase
exclusivamente, às políticas públicas, que são, em maior parte, federais. Não há assim, pesquisas
que se detenham na caracterização e análise das condições de atuação do poder público em relação
à atividade turística em nível estadual, nem tampouco, municipal, principalmente, no contexto do
interior do estado.
Assim, procedeu-se uma investigação respaldada pela construção de informações,
baseada nos documentos pesquisados, em atividades empíricas e em entrevista realizada com a
gestão pública municipal. As discussões teóricas iniciais foram feitas no âmbito do Grupo de
Estudos Turísticos e contaram com a participação de estudantes do Curso de Turismo, da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e com os resultados gerados a partir da III Jornada
de Estudos Turísticos, realizada pelo Grupo e que teve como tema central: “Planejamento e gestão
do turismo: aportes teóricos e desafios práticos”.
O presente estudo pode contribuir, de forma significativa, para as pesquisas que tratam
do turismo e sua relação com o planejamento e a gestão públicos, bem como, pode dar subsídios ao
encaminhamento de ações reveladoras de perspectivas mais otimistas no tocante ao
desenvolvimento sustentável da atividade turística no município de Assu. Além disso, revela
algumas informações que caracterizam a realidade atual do turismo e que são muito comuns em
muitos outros municípios portadores de recursos turísticos, desejosos em desenvolver a atividade.
Seu maior objetivo está direcionado à caracterização e análise dos desafios e
perspectivas do planejamento e da gestão do turismo, no município de Assu, integrante do Polo
Costa Branca.
MATERIAL E MÉTODOS
A abordagem do tema foi realizada na forma de estudo descritivo-exploratório, tendo
em vista, a riqueza de detalhes que circundam o tema e, também, por compor um campo de
investigação ainda pouco contemplado nos estudos acadêmicos.
A discussão teórica foi realizada a partir de leitura, fichamento e discussão de textos
diversos, retirados de livros e periódicos especializados em estudos do turismo. Para essas
atividades, foi realizado levantamento bibliográfico de pesquisadores diversos. À título de exemplo,
faz-se importante citar: Braga (2007), que explora o planejamento turístico em sua dimensão
técnica; Cruz (2000) que trabalha com a apropriação do espaço pela atividade turística e a formação
de territórios turísticos, condicionada pelas políticas públicas de turismo; Beni (2006) que se reporta
à caracterização das políticas públicas de apoio e incentivo ao turismo e; Barreto (2000), que
também nos traz aprofundamentos sobre o planejamento turístico e sua evolução histórica.
Em um segundo momento, foram realizadas visitas à localidade com o intuito de
desenvolver trabalhos empíricos, levantamento documental na Secretaria de Juventude, Esportes,
Eventos e Turismo do município de Assu, assim como realizar entrevista com o gestor local.
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O universo do estudo foi composto por uma amostra intencional de uma pessoa
envolvida diretamente no planejamento da gestão do turismo em âmbito municipal, o Secretário. A
entrevista foi realizada no dia 23 de março de 2012 e os dados coletados contemplados na presente
pesquisa, de forma descritiva e analítica. Assim, foi feita uma descrição e análise das respostas do
entrevistado com enfoque nos processos que envolvem o planejamento turístico, a partir dos quais
se caracterizaram os principais desafios práticos a serem enfrentados em prol do desenvolvimento
da atividade turística sustentável no município.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O estudo baseia-se no planejamento, então para melhor compreendê-lo, em termos
conceituais, podemos entender que planejar pode ser considerado um processo destinado a que seja
alcançado alguma meta desejada, sendo um processo constante e contínuo. Relacionando ao
turismo, em específico, esse planejamento pode ser compreendido como:
[...] o processo de avaliação do núcleo receptor (comunidade, oferta turística e demanda
real) da demanda potencial e de destinos concorrentes, com o intuito de ordenar ações de
gestão pública direcionadas ao desenvolvimento sustentável e, consequentemente fornecer
direcionamento à gestão privada para que ela estruture empreendimentos turísticos
lucrativos com base na responsabilidade socioambiental (BRAGA, 2007, p. 8).

Considerando-o do ponto de vista de sua dinamicidade, Barreto afirma que é sua revisão
é necessária e norteia, “[...] a correção de rumo, pois exige repensar constante, mesmo após a
concretização dos objetivos” (2000, p. 12-13).
Seguindo esse direcionamento para que se possa planejar algo é necessário que se
definam políticas públicas e como serão os seus métodos de implementação. Assim, o planejamento
turístico deve vir para maximizar os benefícios e minimizar os impactos negativos, sempre visando
o bem-estar da localidade receptora.
Nessa perspectiva, o planejamento turístico deve servir como um instrumento que venha
absorver, da melhor forma possível, os benefícios, sejam eles econômicos, ambientais ou sociais, e
ainda minimizar os impactos negativos, sempre visando o bem-estar da localidade receptora.
Baseando-se nesse contexto, é possível observar que no município de Assú, o
planejamento da atividade turística, ainda ocorre de uma maneira desordenada ou com ações
isoladas, onde o discurso que prevalece, assim como na maioria dos casos e que é largamente
difundido, é o economicista.
O turismo é uma atividade que timidamente tem crescido no município. Sua maior
expressão se dá em função de alguns eventos ligados ao entretenimento. Assim, o município conta
com o carnaval, que tem crescido consideravelmente; as festividades juninas alusivas ao padroeiro
São João Batista, atraindo milhares de fieis que prestigiam tanto a festa sagrada, quanto os eventos
sociais “profanos”; e ainda o AssuFolia, realizado no mês de outubro, dentro da programação das
comemorações da emancipação político-administrativa, considerado pela mídia, como maior
carnaval fora de época do interior do Estado.
Constatou-se, também, relevância nos eventos esportivos. Nesse contexto, Assu se
apresenta como uma das cidades que sediam o Campeonato Estadual de Futebol, a captação de
eventos esportivos a nível nacional, como o Campeonato Brasileiro de Vôlei Juvenil, além de
eventos de porte estadual como o Campeonato de Futsal, e eventos locais.
Relacionado aos eventos de negócios, merece destaque a Feira de Negócios, onde
comerciantes e empresas de todo o Estado reúnem-se e expõem seus produtos.
Em trabalho de campo constatou-se que um dos principais desafios da gestão pública
frente à Secretaria de Juventude, Esportes, Eventos e Turismo de Assú, é a ausência de profissionais
do turismo e áreas afins, atuando no referido órgão. Tal ausência acaba por acarretar uma série de
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perdas de benefícios para a localidade. Como exemplo, vale destacar inicialmente, que a Secretaria
que abrange a área do turismo, divide a pasta com outros setores, como Juventude, Esporte e
Eventos. Nesse sentido, observou-se que as ações de eventos, muitas vezes se confundem com
ações de turismo, em razão do acúmulo de funções, a insuficiência de pessoas para assumi-las,
assim como de profissionais qualificados, o que evidencia a ausência foco capaz de permitir um
olhar mais detido aos aspectos que caracterizam o turismo na localidade. Numa perspectiva
positiva, observou-se que a pasta com enfoque no turismo, no lazer e nos eventos, permite um
maior diálogo entre os diferentes atores envolvidos em tais atividades, fluindo o mesmo de forma
mais eficiente o que pode sinalizar para ações mais estruturadas e concatenadas.
Merece ser enfatizando, ainda, a visão que norteia a gestão pública municipal, tendo
em vista que a mesma é preponderantemente economicista, fato que tem contribuído para uma
imagem equivocada de desenvolvimento do turismo. Assim, o amplo discurso do “fomento a
economia”, acaba por maquiar os impactos negativos que a atividade pode gerar no espaço, tanto no
que se refere ao aspecto social, como ambiental, cultural, econômico e também político. Essa
situação fragiliza as ações potencializadoras de benefícios, a exemplo do planejamento adequado do
turismo. A esse respeito, vale destacar que o município não conta com instrumentos básicos de
planejamento (inventário, diagnóstico e plano de desenvolvimento turístico) e não possui equipe
técnica para formulá-los. Ainda nessa perspectiva da visão pública, percebe-se que o apoio às
atividades culturais ainda é insuficiente para o porte cultural da cidade, conhecida como a “Terra
dos Poetas” ou ainda “Atenas norte-rio-grandense”. Assim, faz-se importante destacar que os
eventos culturais são muito pontuais, expressando um calendário cultural ainda frágil, diante da
riqueza cultural existente na localidade.
Diante disso, mesmo com as fragilidades apresentadas, foi possível perceber que apesar
da inexistência de um profissional de Turismo e/ou áreas afins, há um esforço para que as ações
desenvolvidas sejam efetivamente aplicadas, tendo ficado claro pelo Secretário, que o referido
órgão público municipal estaria disposto a receber estudantes da área do turismo, a fim de
enriquecer as ideias e encaminhar planos, programas e projetos que visem o pleno desenvolvimento
da atividade, considerando sua sustentabilidade e o envolvimento da iniciativa privada e da
comunidade local, fato que denota um futuro de perspectivas positivas para a gestão pública
municipal do turismo.
Apesar disso, todo esse contexto, dificulta a criação e implementação de políticas
públicas coerentes com uma proposta de desenvolvimento pleno do turismo no espaço onde a
atividade se efetiva. Assim, vale destacar que para Cruz, uma política pública de turismo deve ser
pautada em:
[...] um conjunto de intenções, diretrizes e estratégias estabelecidas e/ou ações
deliberadas, no âmbito do poder público, em virtude do objetivo geral de alcançar
e/ou dar continuidade ao pleno desenvolvimento da atividade turística num dado
território (2000, p. 40).

Por fim, cabe frisar que um fator crucial que permeia os desafios do planejamento
turístico no município de Assu, está relacionado a ausência de planejamento turístico, expressa pela
falta de instrumentos como inventário, diagnóstico e plano de desenvolvimento turístico. Tal fato,
certamente é resultado da ausência de um corpo técnico qualificado, o que inclui profissionais com
formação em Turismo e áreas afins. Dessa forma, são observados ideias e projetos soltos, isolados,
mas não um plano, de fato, desenvolvido.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, foi possível concluir que, de fato, a gestão pública municipal
necessita desenvolver ações condizentes com a realidade do município, ações essas que devem estar
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concatenadas entre si, para que possam se integrar de forma a obter o êxito esperado. Nesse sentido,
considerando que a Secretaria Municipal de Turismo divide a pasta com outros setores como
Juventude, Esporte e Eventos, é imprescindível a composição de uma equipe multidisciplinar com a
atuação de profissionais com formação em turismo e áreas afins.
Os fatores acima citados devem, então, orientar a gestão pública juntamente com a
iniciativa privada, além da atuação da comunidade local como uma reflexão capaz de motivar o
aperfeiçoamento desse processo de planejamento e gestão e sugerir novas perspectivas para o futuro
da atividade turística municipal.
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PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA E SUSTENTÁVEL NA AGRICULTURA FAMILIAR: A
EXPERIÊNCIA DA REDE XIQUE XIQUE (RN) 1
Thalita Carvalho de Almeida2; Emanoel Márcio Nunes 3; Jéssica Samara Soares de Lima4;
Andreya Raquel Medeiros de França5

RESUMO: Na atividade agrícola, um dos maiores desafios é o de combinar recursos visando à
obtenção de produção material. O fato de a agricultura estar relacionada com a natureza e a gestão
dos recursos naturais exige de quem pratica a atividade, conhecimentos e práticas de preservação e
conservação dos mesmos. Com base no exposto, este trabalho objetivou identificar as práticas dos
agricultores familiares vinculados a Rede Xique Xique de Comercialização Solidária, e a partir
dessas interações entre produção e ambiente, entender como as práticas utilizadas por esses
produtores podem contribuir para a conservação dos recursos naturais. A base metodológica
consistiu em um de estudo de caso, referente às técnicas agroecológicas dos 10 (dez) municípios
que fazem parte da Rede Xique Xique, onde foram aplicados questionários em 263 unidades de
produção com a finalidade de identificar nas unidades familiares técnicas e conhecimentos
introduzidos pelos agricultores familiares. As principais variáveis analisadas foram: a produção se é
agroecológica ou não, se usa adubação química e as formas de isolamento de plantações. Constatouse, portanto, que a Rede Xique Xique se configura uma experiência de diversificação da agricultura
familiar e possui um elevado potencial de expansão das práticas agroecológicas. Porém, suas
estruturas de produção encontram-se frágeis, devido a ausência de acompanhamento técnico. Isso
torna necessária a ação de políticas capazes de ajudar os agricultores familiares a superar desafios,
pois mesmo com limitações essa experiência já contribui para a discussão sobre transição do
sistema tradicional para sistemas agroecológicos.
PALAVRAS – CHAVE: Agricultura familiar; Práticas agroecológicas; Rede Xique Xique e
Sustentabilidade.
INTRODUÇÃO
Na atividade agrícola, um dos maiores desafios é o de combinar recursos visando à obtenção de
produção material. O fato de a agricultura estar relacionada com a natureza e a gestão dos recursos naturais
exige de quem pratica a atividade, conhecimentos e práticas de preservação e conservação, do solo, dos
recursos hídricos, das matas ciliares, entre outros recursos naturais, visando contribuir para uma relação
sociedade-ambiente mais harmônica, garantindo a manutenção desses recursos para as gerações futuras.

1 Este trabalho é resultado de pesquisa em desenvolvimento pelo Grupo de Pesquisa Desenvolvimento Regional: agricultura e
petróleo da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) (www.uern.br), com
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Discente em Economia da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
(FACEM/UERN). Bolsista ITI do CNPq. jessiksamara@hotmail.com
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O País preservará seus recursos naturais e os produtores terão na certificação ambiental
um fator de valorização da qualidade de suas práticas, estreitamente relacionada com os impactos
negativos sob o ambiente, gerados por práticas inadequadas de produção, que visam por vezes a
obtenção de resultados materiais em curto prazo, o que vem tornando em desuso modelos de
desenvolvimentos, formatados a partir da introdução de elementos externos que definem padrões
especializados de produção. É possível afirmar que, a agricultura convencional desencadeou um
ciclo vicioso, no qual a necessidade a cada dia do uso de fertilizantes inorgânicos tende a aumentar
a dependência do solo em relação a esses insumos. Nesse contexto, Gliessman (2009), enfatiza que
todos os países, nos quais práticas da “revolução verde” foram adotadas em larga escala
experimentam declínios recentes na taxa de crescimento anual do setor agrícola.
É, com base nesse propósito que se destaca neste estudo, a necessidade de se pensar em
dinâmicas de agricultura sustentável, orientadas para o desenvolvimento de atividades duradouras,
numa perspectiva de sustentabilidade. Todavia, alcançar as dimensões do conceito de
sustentabilidade vem a ser um desafio, uma vez que o avanço das fronteiras agrícolas e o aumento
da produtividade apoiaram-se na devastação de biomas, como o cerrado, levando a eliminação das
relações sistêmicas e da biodiversidade existente nesse bioma.
O maior desafio para a compreensão do desenvolvimento sustentável é acreditar que
pode haver crescimento econômico usando de forma racional os recursos naturais, isso é
confirmado por Jacobi (2003) ao estabelecer que: o desenvolvimento sustentável somente pode ser
entendido como um processo no qual, de um lado, as restrições mais relevantes estão relacionadas
com a exploração dos recursos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e o marco
institucional.
Sendo assim, Altiere (2009) destaca que as técnicas de produção agroecológica
ocasionam diversos benefícios, pois permite uma produção em larga escala mantendo a fertilidade e
a conservação dos recursos ambientais, sem que o agricultor venha a depender de insumos externos.
Nessa direção a agroecologia, segundo Leff (2002), são novas ideias capazes de
promover o desenvolvimento sustentável no meio rural. Muito mais do que métodos e
procedimentos, são ideologias capazes de gerar transformações. É um conhecimento que busca
agrupar as relações existentes no agroecossistema, produzindo harmonia e garantindo a preservação
dos recursos naturais.
Com base no exposto, este trabalho objetivou identificar as práticas dos agricultores
familiares vinculados a Rede Xique Xique de Comercialização Solidária, sendo esta distribuída nos
seguintes municípios: Apodi, Baraúna, Governador Dix Sept Rosado, Janduís, Messias Targino,
Mossoró, São Miguel do Gostoso, Serra do Mel, Tibau, Grossos. E a partir dessas interações de
produção e ambiente, entender como as práticas utilizadas por esses produtores podem contribuir
para a conservação dos recursos naturais.
MATERIAL E MÉTODOS
O método utilizado na pesquisa de campo foi o de estudo de caso, referente às técnicas
agroecológicas dos dez municípios que fazem parte da Rede Xique Xique no Rio Grande do Norte,
para a continuidade e desempenho foram aplicados questionários em 263 unidades de produção
familiar integrantes da Rede, como também foram visitadas 21 comunidades rurais. Para o alcance
dos dados de análise, foi realizada a aplicação de questionários elaborado e estruturado para
averiguar os diferentes aspectos das dinâmicas de produção agroecológicas utilizadas pelos
agricultores familiares dos municípios. As variáveis consideradas foram: a produção se é
agroecológica ou não, se usa agroquímicos ou não, formas de isolamento de plantações e de
controle de pragas e doenças. Como forma de procedimento para analise e tratamento dos dados, foi
utilizado o software SPSS versão 16.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

As atividades desenvolvidas no âmbito da agricultura sustentável, esta inseridas nas
unidades de produção da Rede Xique Xique, tanto com os indivíduos ou grupos produtivos
existentes. Uma das bases de sustentação que orienta os agricultores familiares é a confiança na
operacionalização de sistemas de cultivo livres de agroquímicos, visando associar a produção
agroecológica ao consumo solidário de produtos livres de qualquer tipo de agrotóxico. A partir
desses pressupostos foram analisados os dez municípios a respeito de questões pertinentes a forma
de produção e as dinâmicas envolventes.
Entretanto, quando questionados se o sistema de produção que desenvolvem é
agroecológico, os números da pesquisa de campo revelam que 79,13% responderam que a sua
produção é agroecológica e 20,87% disseram que seu sistema de cultivo é convencional, conforme
mostra a figura 1. Essa informação expressa à percepção do agricultor familiar que se julga um
produtor que não utiliza produtos agroquímicos e que possui certa preocupação em conservar sua
terra livre da utilização de agrotóxicos. Por outro lado, para o conjunto da Rede Xique Xique os que
disseram que sua produção não era agroecológica se configura elevado para os padrões de defesa
por uma dinâmica de agricultura sustentável.

Figura 1: Rede Xique Xique: sua produção é agroecológica? Fonte: Pesquisa de campo, 2011. Elaborado pelos autores.

A dimensão da figura abaixo relata os valores mostrados pela pesquisa, quando
perguntados aos agricultores familiares se eles utilizam algum tipo de adubação química na sua
produção agrícola. Conforme mostra a figura 2, os que disseram não utilizar adubação química
alcançaram 93,93% frente aos 6,07% que afirmaram utilizar produtos químicos na produção.
Mesmo a Rede Xique Xique orientando para a redução e/ou a eliminação do uso de insumos
químicos externos, tendo em vista a transição do sistema convencional para o sistema
agroecológico, existem cadeias produtivas que não têm mostrado facilidades de se livrar totalmente
desses insumos.
Cadeias produtivas como a que produz arroz irrigado localizado no município de
Apodi/RN, e a de hortaliças são pelas suas especificidades consumidoras de produtos químicos.
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Durante a pesquisa vários produtores chegaram a revelar que possui a consciência da necessidade
de desenvolver sistemas agroecológicos, mas não tem sido fácil deixar de introduzir insumos
químicos na sua produção. Esse é um dos pontos que os números da pesquisa chamam a atenção,
pois mesmo para os que disseram não utilizar insumos químicos os princípios da agroecologia não
se destacam com muita nitidez, pois para alguns, o sistema agroecológico se entende simplesmente
a não utilizar veneno na produção de alimentos, o que na verdade não é.

Figura 2: Utilização de adubação química. Fonte: Pesquisa de campo, 2011. Elaborado pelos autores.

A falta ou deficiência na clareza do que representa à definição de sistema de produção
agroecológica chega a ser revelada, de certa forma, quando os agricultores familiares são
perguntados como realizam o isolamento da produção caso exista nas proximidades culturas
convencionais. Conforme mostra a figura 3, dos agricultores familiares entrevistados 20,71%
revelaram que utilizavam barreiras de mata nativa como isolamento das culturas convencionais, ao
mesmo tempo em que 4,29% disseram fazer o isolamento com plantas cultivadas, 73,93% não
fazem nenhum tipo de isolamento e o restante dos entrevistados, ou seja, 1,07% responderam que
utilizavam outros tipos de isolamento da sua área cultivada de forma agroecológica.
Na verdade, a mata nativa encontra-se naturalmente e muitas vezes sem a realização de
algum manejo por parte dos agricultores. Essa argumentação sugere que há limitações além do
entendimento e consciência dos princípios orientadores das práticas sustentáveis em sistemas
agroecológicos. Para muitos dos agricultores familiares entrevistados, o fato de não utilizar veneno
ou agroquímico na produção e de manter o isolamento da caatinga já está fazendo agroecologia.
Este é um dos pontos que revelam uma fragilidade no interior das estruturas de produção agrícola
de toda Rede Xique Xique, as quais expressam a necessidade por serviços de acompanhamento
técnico de forma contínua.
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Figura 3: No caso de haver culturas convencionais como é feito o isolamento da área? Fonte: Pesquisa de campo, 2011.
Elaborado pelos autores.

A partir da figura 4, é possível levantar uma demonstração a respeito do nível de
conservação do solo nas unidades de produção. Conforme os agricultores entrevistados 37,14% não
utilizam nenhuma prática de conservação, esse percentual mostra a grande deficiência no tocante a
aquisição desse método, e em contrapartida 62,86 exercem alguma prática de conservação do solo.
Entre as aderidas estão, o consorciamento de culturas, sendo a mais predominante, que consiste no
plantio intercalado de culturas. Segundo Altiere (2009), o consorciamento de distintas espécies
auxilia a criar habitats para os opositores naturais das pragas. Outra prática obtida para a
conservação do solo é a rotação de culturas, eficaz para mantê-lo produtivo e rico em nutrientes,
evitando seu desgaste. A cobertura morta também é relevante entre as formas de conservação, seu
manejo é respeitável, pois não gera resíduos inaproveitáveis, mantendo a terra coberta e em seguida
transformando-se em matéria orgânica, contribuindo assim para a nutrição das plantas. Com isso,
percebe-se a dimensão da importância quanto às práticas de conservação do solo especialmente para
os agricultores familiares que possuem poucas terras disponíveis para o plantio e recursos muitas
vezes insuficientes para sustentação da produção.
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Figura 4: Faz alguma prática de conservação do solo na propriedade? Fonte: Pesquisa de campo, 2011. Elaborado pelos
autores.

Em síntese é possível afirmar que as informações da pesquisa demonstram uma carência
de clareza e pouco rigor dos agricultores familiares quanto às práticas que são fundamentadas nos
princípios de uma dinâmica de agricultura sustentável, manifestando a fragilidade das estruturas e
sistemas de produção da Rede Xique Xique. Essa fragilidade consta da ausência e falha dos serviços
de acompanhamento técnico, os quais são formidáveis para estimular a inovação e nortear a
transição de sistemas convencionais para o agroecológico.
CONCLUSÃO
Diante disso, foi possível verificar através de analises das práticas vivenciadas por
produtores correspondentes a agricultura familiar da Rede Xique Xique, os resultados dessa
pesquisa relataram obstáculos e potenciais. Quanto aos obstáculos observou-se uma certa distância
entre a teoria agroecológica e as práticas desenvolvidas pelos agricultores familiares. Também
observou-se o ambiente de produção material e de reprodução social da Rede Xique Xique, por
meio de suas formas de organização e das práticas de produção agroecológicas e de comercialização
solidária, e notou-se como um ambiente suscetível fértil para analises e estudos acadêmicos sobre a
temática agroecológica como também para o fortalecimento das contestação sobre experiências
sustentáveis de desenvolvimento rural.
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REFLEXÕES SOBRE O PAPEL SOCIALIZADOR DA TELEVISÃO E A MEDIAÇÃO DA
FAMÍLIA NA FORMAÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

Ana Katarina Galdino de Araújo 1 ; Jucieude de Lucena Evangelista 2 ; Márcia de Oliveira Pinto 3

RESUMO: Este trabalho é parte do projeto de iniciação científica intitulado, “Televisão, escola e
família: um estudo sobre as relações entre os espaços de socialização e de formação dos estudantes
do ensino médio” cujo objetivo é investigar a percepção das famílias em relação ao papel da
televisão como meio de formação e de socialização dos jovens estudantes. Neste texto, nossa
reflexão foi desenvolvida com base em dados coletados de uma escola privada do município de
Mossoró – RN. Empregamos o método de pesquisa quantitativa, a partir da aplicação de
questionários fechados dirigidos às famílias de estudantes que participaram de nossa pesquisa do
período 2010/2011. Nesta pesquisa, pretendemos entender como esses dois espaços de socialização,
Televisão e Família dialogam entre si, desenvolvendo processos de educação não-formal, e como
eles dialogam com a educação formal desenvolvida pela escola para compreender como essas
mediações podem atuar no processo de ensino e aprendizagem.

PALAVRAS – CHAVE: Comunicação; Educação; Televisão; Família e mediação.

INTRODUÇÃO
Atualmente, vivenciamos uma era cada vez mais midiatizada em que as
tecnologias de comunicação e de informação estão constantemente presentes na vida
das pessoas, mais particularmente no cotidiano de crianças e jovens, que passam boa
parte do tempo com a televisão. Segundo o Instituto de Pesquisas em Comunicação –
EPCOM, 81% dos brasileiros assistem à televisão todos os dias da semana e gasta em
média 3,5 horas por dia diante da TV. Sendo assim é correto afirmar que a televisão é o
principal meio de informação e de entretenimento dos brasileiros. Dados de 2008
revelam que a televisão está presente em 95,1 % dos lares do país. Dessa forma, dentro
desse universo de telespectadores podemos deduzir que pais e filhos têm acesso à
televisão quase diariamente, entretanto sabemos que devido à ocupação dos pais, ou até
mesmo por omissão de alguns, talvez ambos não assistam à televisão juntos, nem tão
pouco na mesma proporção que os filhos.
Este trabalho foi produzido através de uma pesquisa desenvolvida pelo projeto
de iniciação científica “Televisão, escola e família: um estudo sobre as relações entre os
espaços de socialização e de formação dos estudantes do ensino médio”, que tem como
objetivo estudar a percepção das famílias em relação ao papel da televisão como meio
de formação e de socialização dos jovens estudantes.
1

Discente do curso de Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, Campus Central, UERN.
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MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi realizada durante os meses de agosto de 2011 a julho de 2012,
com famílias de estudantes do terceiro ano do ensino médio do Colégio privado Mater
Christi do Município de Mossoró – RN. O universo que serviu para a coleta de dados e
como objeto de análise deste trabalho foi o Colégio Mater Christi. A pesquisa foi
aplicada através de questionários fechados dirigidos aos pais de estudantes que
participaram de nossa pesquisa do período 2010/2011. Os questionários foram
distribuídos entre os estudantes que se responsabilizaram por repassá-los a seus pais e
recebê-los preenchidos.
Dessa forma, a pesquisa de campo se realizou na segunda quinzena do mês de
maio de 2012. O período para a coleta do material durou em média uma semana. Assim,
durante essa semana foram feitas visitas cotidianas à escola para o recolhimento dos
questionários junto aos estudantes. Foram distribuídos 40 questionários entre os alunos
do terceiro ano do ensino médio, destes, apenas 17 retornam para nossa pesquisa.
Compreendemos que esse baixo retorno de questionários, pode indicar à falta de
diálogo e participação das famílias dos estudantes frente à escola. Acreditamos que por
tratarmos de um universo de pais que vivem na contemporaneidade, e que por isso
devem trabalhar durante todo o dia esses tendem a ficar mais tempo afastados de casa,
consequentemente mais distante dos filhos, com isso, dificultando o diálogo entre pais e
filhos, bem como a relação entre a escola e a família. Dessa maneira, a pesquisa contou
com a participação de dezessete famílias e os dados obtidos da aplicação dos
questionários foram reunidos e tabulados através do cálculo de porcentagem simples.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Inicialmente nossa pesquisa constatou que dentre os 17 pais entrevistados em
sua maioria, com idades que variam entre 40 e 45 anos, 71% deles afirmou assistir
televisão junto com o filho, mas somente à noite, enquanto que 29% informaram não
estar com o filho enquanto este assiste à televisão. Na entrevista realizada com 85
alunos, 74% deles disseram assistir a TV todos os dias, 23% afirmaram assistir de uma
da tarde às seis da noite, período em que seus pais não estão em casa. No entanto, 76%
dos jovens declararam que assistem à televisão no turno da noite, nos horários entre sete
à meia noite.
De certa forma, ainda que a maior parte dos pais e filhos envolvidos na pesquisa
esteja ocupando o mesmo tempo diante da televisão, cogitamos a possibilidade de que
esses momentos não coincidem necessariamente com os mesmos espaços, pois 51% dos
estudantes disseram que têm em casa de dois a três aparelhos de televisão, e 39%
declararam ter mais de três. Tal informação nos leva ao entendimento de que, com mais
de um aparelho em cada residência é provável que um esteja instalado no quarto do
filho, indicando que a presença de pais em casa não significa que eles assistam televisão
juntos. Desse modo, os filhos podem assistir televisão, mais sozinhos, que mesmo em
família.

Nesse contexto de transformação, a autoridade familiar como primeira forma de
respeito a uma instância ligada à tradição vem sendo questionada. A reestruturação

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

876

familiar – consequência da reorganização dos papéis – é responsável por um
período de redefinição das posições de autoridade. O modelo familiar, já há
algumas décadas, vive transformações graduais, mas extremamente profundas,
dado que a inserção da mulher no mercado de trabalho e o aumento dos níveis de
separação de casais contribuem para a emersão de um novo padrão de convivência
e referências identitárias. (SETTON, 2002, p. 6).

É comum a discussão sobre a disputa entre as principais agentes de socialização,
de um lado a escola, do outro a família e entre ambas estão os meios de comunicação.
Assim, na era moderna, a realidade que nos cerca passou a ser construída
predominantemente a partir de representações midiáticas e a televisão tem papel central
nesse quadro.
Assim, escola e família se encontram em desvantagem frente a um meio de
comunicação popularmente poderoso como a televisão, que dispõe de mecanismos
facilitadores e encantadores para transmissão de suas mensagens? Dessa forma, Setton
completa:

Embora não seja apropriado conceber um modelo único de família, de escola e/ou
de mídia, é possível considerar que cada uma dessas instituições pauta-se por
propósitos e princípios distintos. Ou seja, por possuírem naturezas específicas, são
responsáveis pela produção e difusão de patrimônios culturais diferenciados entre
si. (SETTON, 2002, p. 3).

A televisão se configura como um espaço de formação independente da
educação escolar, a informação que ela veicula atua diretamente sobre a construção de
visões de mundo, sobre a formação de opiniões em relação a temas que tratam do
interesse coletivo, bem como a produção cultural dos telespectadores. Conforme Gómez
(2008, p. 64), a televisão não dispõe de licença para ensinar, mas desempenha um papel
tão importante quanto o das instituições legitimadas, escola e família para educar
crianças e jovens.
Quando questionado sobre os tipos de programas que nossos entrevistados
costumam assistir com seus filhos, 54% declararam que assiste a programas
informativos e de entretenimento, mas dedica mais tempo aos de entretenimento,
enquanto que 23% afirmaram assistir a programas informativos e de entretenimento,
mas dedica mais tempo à informação; 15% só assistem programas de entretenimento; e
apenas 8% dos pais disseram que assistem só a programas informativos.
Diante desses dados percebemos que os programas de entretenimento lideram na
preferência dos nossos entrevistados. Esse resultado mostra que a televisão é usada
predominantemente para o lazer entre os sujeitos pesquisados, e que apesar de estarmos
em uma realidade cercada por aparelhos e equipamentos tecnológicos avançadíssimos e
facilitadores de informação, a televisão ainda se constitui como sendo um meio de
comunicação mais atrativo e envolvente.
Questionamos também aos pais se a televisão é o principal meio de comunicação
que sua família utiliza para se manterem informados, assim 53% afirmou que sim, a
televisão é o principal meio de informação, mas que também se informam através de
outros meios de comunicação, em contraponto com 47% que disseram também usar a
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televisão para se informar, mas que ela não é o seu principal meio de informação. De
qualquer modo, a televisão também ocupa papel importante como meio de informação
entre as famílias pesquisadas.
Assim, podemos então dizer que esses resultados creditam à televisão como uma
instituição socializadora e formadora importante, que ocupa papel de destaque no
cotidiano das pessoas. Dessa forma, Setton afirma:

O processo de socialização pode ser considerado então como um espaço plural de
múltiplas relações sociais. Pode ser considerado como um campo estruturado pelas
relações dinâmicas entre instituições e agentes sociais distintamente posicionados
em função de sua visibilidade e recursos disponíveis. Portanto, o processo de
socialização deve ser compreendido como um fenômeno histórico complexo e
temporalmente determinado. (SETTON, 2002, p. 3).

Em relação à preocupação dos pais com os conteúdos que seus filhos assistem na
televisão, 47% respondeu que se preocupa com a qualidade dos conteúdos que eles
assistem e que sempre procuram tempo para acompanhá-los; outros 47% disseram que
se preocupam, mas que nem sempre tem tempo disponível para acompanhar seus filhos;
6% dos pais responderam que não se preocupam com os conteúdos que seus filhos
veem na televisão, pois os filhos são crescidos e já sabem discernir o que é melhor para
sua formação.
A partir desses dados julgamos que apesar dos pais temerem em relação à
qualidade dos programas que seus filhos veem na televisão, e por mais que se esforcem
esses pais ainda permanecem distantes deles, permitindo assim uma exposição maior a
certas influências, e o que é pior, sem qualquer tipo de esclarecimento, orientação e
discernimento por parte de seus responsáveis.
Considerando as escolhas pessoais e sociais, dos jovens dessa nova geração, bem
como o relacionamento da estrutura familiar desses lares se faz necessário destacar a
situação civil dos nossos entrevistados, sendo assim, 94% dos pais entrevistados
respondeu que são casados, contrapondo-se com apenas 6% que disseram serem
divorciados. Frente a esse resultado podemos então cogitar que nossos jovens
entrevistados vivem de certa forma em um ambiente possivelmente saudável, entretanto
isso não significa necessariamente que seus pais lhes dediquem atenção precisa perante
o veiculo televisão.
Quando questionado em relação à opinião deles sobre se a televisão pode
influenciar na formação dos seus filhos, 94% respondeu que sim; apenas 6% disseram
que não. Dessa maneira, ao perguntarmos na visão desses pais que tipo de influência a
televisão pode exercer sobre a formação de seu filho, como cidadão e formação para a
vida, 94% dos entrevistados respondeu que pode ser tanto positiva quanto negativa,
depende do tipo de conteúdo que se tem acesso e da importância que se dá a ele; de
outro lado, 6% dos pais disseram que a televisão pode trazer influências negativas, e que
mesmo que ela seja importante para a formação, ela também transmite valores
negativos.
A educação é um campo multidimensional onde se estabelecem múltiplas ações
de socialização que acontecem por meio do diálogo entre os diferentes espaços de
atuação e manifestação dos sujeitos. Dessa forma, a educação se constitui como etapa
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preponderante no processo de preparação dos indivíduos desde o período da infância à
adolescência, em que escola, meios de comunicação e família contribuem como
importantes espaços de socialização, bem como de transmissão cultural que podem
tanto estabelecer relações de diálogo como de ruptura entre ambas as partes.
Na entrevista, perguntamos também aos pais a opinião deles sobre se a televisão
pode ajudar seu filho na escola, dessa forma, 31% dos pais entrevistados responderam
que sim, porque a televisão é educativa; Outros 63% disseram que sim, porque a
televisão tem alguns programas que falam sobre o que seus filhos estudam na escola. Já
a minoria, com 6% respondeu que a televisão não pode ajudar o seu filho na escola
porque não é educativa.
Diante desses resultados podemos afirmar que, de alguma forma, esses pais
acreditam que a televisão pode ser um campo de incentivo, que pode servir de apoio na
transmissão de conhecimento e de informação para a educação do seu filho. Sendo
assim, consideramos que a televisão deve ser interpretada como um verdadeiro suporte
ao ensino, e não ser reduzida a um instrumento exterior a esse processo, que muitas
vezes é incorporada acriticamente, tanto pela escola quanto pela própria família.

CONCLUSÃO

Os meios de comunicação e a família compõem espaços de educação não formal
que atuam diretamente na formação dos sujeitos, onde a família constitui o primeiro
espaço de socialização que acontece através das relações entre família, valores
costumes, cultura e visão de mundo. A televisão também se inclui no processo de
educação não formal, uma vez que se estabelece integralmente como uma das primeiras
formas de socialização entre as pessoas na atualidade. Esta forma de socialização é
influenciada pelos próprios hábitos de consumo midiáticos dentro do ambiente familiar.
Conforme afirma Goméz (1993, p. 63), “é claro que o que as crianças aprendem
fora da classe tem importância em sua aprendizagem formal escolar, motivo suficiente
para tal vivência ter importância também para nossa prática docente”. Dessa forma,
entendemos que, para formar jovens mais críticos e entendedores do seu verdadeiro
papel na sociedade não podemos desprezar o papel da televisão. Assim, conforme
Orofino:

Certamente o silêncio não deve ser o caminho. A família e a escola juntas precisão
se abrir para o diálogo sobre o que se passa na imaginação criativa nos momentos
de entretenimento dos adoslescentes e crianças. (OROFINO, 2005, p. 46).

É através do diálogo entre pais e filhos sobre o veiculo televisão que é possível
estabelecer novas formas de perceber e entender como esse meio de comunicação pode
auxiliar num aprendizado mais que vai além dos conteúdos escolares.
Dessa forma, entendemos que a educação contemporânea frente às novas
tecnologias de comunicação e de informação, em convivência no mundo globalizado
tem passado por grandes modificações em suas forma de aplicação do conhecimento.
Assim, podemos dizer que hoje a educação passa por um processo multidimensional
que se desenvolve através do diálogo entre diferentes espaços de atuação dos sujeitos.
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Os ambientes de socialização escola, meios de comunicação e a família
constituem importantes espaços de atuação e de transmissão cultural, que podem
exercer relações de diálogo ou de ruptura entre si, a partrir dos quais o sujeito pode
aprender valores e visões de mundo.
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TELENOVELA E PRODUÇÃO DE SENTIDOS: RELAÇÕES ENTRE FICÇÃO E
RECONHECIMENTO
Jorge Carlos de Andrade Júnior1; Geilson Fernandes de Oliveira2; Maria Adriana Nogueira3
Marcília Luzia Gomes da Costa Mendes4.
RESUMO: A telenovela é considerada por muitos como o gênero narrativo mais popular da
contemporaneidade, sendo visualizada como um lugar de expressão dos mais diversos sentidos.
Identificando esta temática como um campo para discussões e pesquisas, o projeto intitulado
Telenovela e Produção de Sentidos: relações entre ficção e reconhecimento visou analisar a
produção de sentidos da telenovela Avenida Brasil, exibida atualmente no horário das 21h na Rede
Globo de Televisão. Nesta emissora, as telenovelas caracterizam-se como sendo uma das produções
de maior audiência e sucesso no Brasil. Geralmente, as mesmas duram de 6 a 9 meses, dependendo
do sucesso gerado junto aos telespectadores. Os personagens da ficção, muitas vezes se assemelham
a pessoas reais, o que proporciona um reconhecimento do receptor com o conteúdo televisivo. Neste
contexto, a partir de observações realizadas através de um estudo de recepção televisiva, situamos a
telenovela como fator que contribui para as seguintes relações: televisão e receptores, contexto
cultural e discurso televisivo, real e imaginário, e todos entre si. A pesquisa foi orientada teórica e
metodologicamente pelo Modelo das Multimediações, sustentado pela reflexão teórica no campo
dos Estudos Culturais em Comunicação Latino-americanos, a partir das óticas de Martín-Barbero e
Canclini, que convergem para o debate sobre as identidades culturais diante do fenômeno da
comunicação mediada. Esses estudos versam que o contexto cultural é fator importante tanto para a
constituição das audiências como para o processo de recepção, compreendendo este último, a partir
de eixos afetivos e subjetivos, presente nas interações, sobretudo familiares e sociais.
PALAVRAS – CHAVE: Telenovela; Recepção; Reconhecimento; Produção de Sentidos.
INTRODUÇÃO
Popularizada dez anos após sua chegada ao Brasil, a televisão caracterizou-se como
uma instituição social e agente mediadora entre os fatos que ocorrem nos mais diversos lugares do
Brasil e do mundo, propiciando uma integração social e cultural. Alguns, enxergam a TV apenas
pelo viés mercadológico, ou por seus mecanismos de sedução e massificação. Entretanto, a
televisão faz parte do cotidiano de milhões de pessoas, configurada de formas tão diversificadas e
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com tantos graus de significação para o público receptor, que não é possível analisá-la sem
considerar as inter-relações que mantém com os contextos sociais e culturais. É nesta perspectiva
que se insere a problemática que é posta em cena por esta pesquisa.
Na atualidade, a televisão tem sido o meio mais acessível de divulgação de notícias,
informações e propagandas publicitárias, mesmo após o advento da internet, tendo o poder de
manter os telespectadores por horas a sua frente. Encontrar uma residência em nosso país onde não
exista uma televisão é quase impossível, o que significa que ela já se tornou parte fundamental na
vida social da população brasileira.
Diante deste contexto, elegemos como objeto de estudo as telenovelas, que após os seus
mais de 40 anos de história, consolidaram-se como a produção de maior rentabilidade da TV
brasileira, sendo exportada atualmente para mais de 140 países, chegando aos diversos recantos do
planeta. Após inúmeras mudanças, a telenovela assume a cada dia uma linguagem que integraliza
todo o país, tornando-se espaço legitimado para discussões e debates sobre os mais distintos
assuntos e temas sociais. Embora em muitos casos sejam vistas como uma espécie de espetáculo
para a promoção de produtos e pessoas, é uma das produções de maior audiência dentro da grade de
programação, o que por si só justifica a priori a sua escolha enquanto objeto a ser pesquisado. Neste
sentido, no presente estudo foi objetivado pesquisar os processos e as práticas de recepção da
telenovela do horário das 21:00h exibida pela Rede Globo a partir de três mediações: cotidiano
familiar, subjetividade e relações entre gêneros; estabelecer relações entre ficção e reconhecimento
por parte do grupo pesquisado, e; identificar quais questões abordadas nas novelas geram uma
maior identificação por parte dos colaboradores da pesquisa.
As temáticas apresentadas nas telenovelas dão margem para que o telespectador se
envolva com seus personagens e muitas vezes possam até mesmo ter o poder de interferir no
enredo, pois através das pesquisas de audiência que são feitas, os autores podem saber como está
sendo a aceitação do público. Promovem ainda uma disseminação de diferentes culturas que são
apontadas nas narrativas, servem como modo de fazer o público conhecer diferentes realidades e
ainda abrem espaço para a discussão de diversos assuntos como aborto, homoafetividade, pedofilia,
diferenças de classes, etc., temas recorrentes principalmente nas novelas do horário das 21horas,
que geralmente tem um público já adulto (o que não se trata de uma regra) e tendem a tratar com
mais assiduidade de temas polêmicos.
O momento de assistir a telenovela pode ser visto como um momento de sociabilidades,
já que em alguns casos, fazem com que as famílias se unam para assisti-las. Além disso, enquanto
produto nacional e internacionalmente conhecido, as telenovelas vem sendo uma fonte de impressão
inegável da nossa cultura, um retrato fiel de como a mídia pode ser massificadora e manipuladora,
às vezes arbitrária. Sobre massificação Junqueira (2009, p. 31) afirma: “esse mecanismo contribui
para criar e reproduzir ideologicamente a sociedade de massa, a partir da indiferenciação dos grupos
sociais. Os grupos dominantes, impondo fortemente sua visão de mundo face aos grupos
dominados, e estes, impotentes para afirmar a sua”.
É sabido que a relação dos receptores com os meios de comunicação de massa não se dá
de forma direta, muitos são os fatores que atuam entre a emissão e a recepção da mensagem
televisiva, e que a estratégia para compreender esse fenômeno, necessariamente, deve deslocar o
eixo de análise do meio para às mediações, sendo esse o espaço onde se constrói a articulação com
os grupos sociais.
Para melhor explicitarmos o viés teórico-metodológico que foi adotado na pesquisa, se
faz necessário responder a seguinte indagação: o que entendemos por pesquisa de recepção nos
estudos de comunicação? Como teremos oportunidade de apontar, há necessidade de fortalecer a
contribuição distintiva da teoria latino-americana das mediações aos estudos atuais de recepção.
Essa contribuição está justamente na tentativa de questionar as abordagens teóricas anteriores,
simplificadoras e fragmentadoras da comunicação, firmando a recepção como perspectiva teórica
integradora dos processos da produção, do produto e da audiência. Nesse sentido, a recepção passa
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a ser vista como momento privilegiado da produção de sentido, contrariando a concepção
reprodutivista e firmando que “mais do que de meios, a comunicação se faz hoje questão de
mediações, isto é, de cultura” (MARTÍN-BARBERO, 2001, p.19).
Os estudos de recepção na América Latina ainda são muito recentes. Sua emergência se
dá no início dos anos 1980, no bojo de um forte movimento teórico-crítico que procurava fazer uma
nova reflexão sobre a comunicação e a cultura de massas através da reflexão alternativa às análises
funcionalistas, semióticas e frankfurtianas predominantes até então.
Analisando a televisão como uma janela para o mundo, que “espelha a realidade”, que
produz e reproduz significado entre outras afirmações, torna-se relevante levantar algumas
questões: que opiniões são formadas pelos receptores? Quais sentidos eles atribuem ao que é
veiculado na telenovela? O que a faz ter tanta influência no público? Objetivando responder estas
questões é que se fez necessária a realização de estudos, que remetem ao processo de recepção,
tendo em vista que em nosso país, ainda são muito homogêneas as pesquisas no campo da
Comunicação, tratando na maioria das vezes da análise sistemática de produtos culturais, sem um
amparo da antropologia e da sociologia, que são essenciais para o surgimento e amadurecimento de
discussões e reflexões teórico-metodológicas, uma vez que, preocupamo-nos com os modos e
caminhos que as formas simbólicas percorrem até chegar ao seu destino, mas pouco com o que
acontece quando esta chega, bem como o que dela é feita.
Comparando com os estudos do campo da comunicação realizados em outros países,
Silva (1985, p. 43) nos mostra que “os estudos de recepção estão entre os mais numerosos na
literatura internacional de comunicação de massa” por um simples motivo: “a preocupação com os
efeitos desses meios sempre foi à dominante”. Contudo é só agora, mas especificamente a partir da
década de 90, que as pesquisas em comunicação passam a dedicar atenção para este fato em nosso
país (JACKS, 2008). Observando esse cenário é que foi objetivado a partir dos resultados obtidos,
contribuir para o avanço nos estudos sobre recepção em nível local e regional.
Vale salientar que essa pesquisa foi a segunda fase de uma primeira aprovado no edital
PIBIC-UERN/CNPq 2010/2011. Nesta, trazemos resultados mais maduros obtidos após maior
experiência e proximidade com a temática trabalhada.
MATERIAL E MÉTODOS
Tratando-se de uma problemática que lida com dados construídos a partir de elementos
da subjetividade, optamos por conduzir a investigação em uma abordagem que se insere na
perspectiva qualitativa. A escolha por essa abordagem investigativa comporta a definição do
referencial interpretativo concomitante à construção dos dados e às leituras. Os estudos de caráter
qualitativo trabalham, pois, com a idéia de que nada é a priori dotado de significado próprio. A
realidade é construída socialmente e o significado a ela atribuído está relacionado com as vivências
e as percepções dos agentes sociais.
A pesquisa qualitativa não é um conjunto de procedimentos que depende fortemente de
análise estatística, ou seja, não é a quantidade de dados que importa, mas a situação do pesquisador
no contexto e a interpretação que ele fará dos acontecimentos durante a condução da pesquisa,
sendo uma espécie de intérprete da realidade.
Assim, para a obtenção dos resultados dessa pesquisa, foi utilizado o método
etnográfico, que consiste em uma imersão do investigador na situação estudada com o objetivo de
descrever e explicar os fenômenos observados. Neste caso, a pesquisa relativa à recepção na
produção midiática contemporânea. Para a realização da pesquisa, optamos inicialmente por estudar
duas famílias de estrato socioeconômico médio, todavia, tivemos dificuldades para encontrarmos
colaboradores. A maioria dos sujeitos aos quais solicitávamos permissão para o desenvolvimento da
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pesquisa se recusava quando tomavam conhecimento da necessidade de uma caracterização social
da família, assim como da necessidade de assistir a telenovela conjuntamente.Deste modo, novas
estratégias de pesquisa tiveram que ser idealizadas. Reduzimos o número de colaboradores, que
passou a ser somente uma família, no caso do município de Olho D’água do Borges - RN, cidade a
qual pertence um dos membros da pesquisa. A família selecionada aceitou a proposta de realização
da pesquisa desde que os seus integrantes não fossem identificados, o que foi prontamente aceito
pelo pesquisador. A família eleita para o estudo de recepção possui quatro membros, sendo o pai, a
mãe, e um casal de filhos e pode ser caracterizada como sendo integrante da nova classe média
brasileira, com acesso a alguns bens de consumo.
Após a escolha e caracterização da família, foi feita a observação dos colaboradores
assistindo a telenovela do horário das 21horas da Rede Globo – Avenida Brasil -, onde foram
analisadas suas reações, e posteriormente por meio da realização de entrevistas com perguntas
abertas identificados os principais assuntos com os quais essas famílias se reconhecem enquanto
agentes sociais. Através das reações e comentários dos membros das famílias foi possibilitada a
compreensão da visão desses sujeitos no que se refere ao objeto de estudo, assim como se dá o
reconhecimento de fragmentos de sua realidade na ficção a partir de três mediações: cotidiano
familiar, subjetividade e relações de gênero. Para a realização da pesquisa, foram feitas em média 4
visitas mensais em um período de três meses às famílias, oportunidade na qual o pesquisador
visitante via a telenovela juntamente com os membros da família, bem como observava as suas
impressões, traduzidas por meio de comentários. Vale ressaltar que o pesquisador-observador não
interagia diretamente com os sujeitos analisados, apesar de observá-los continuamente. O
comportamento dos mesmos era anotado em um diário de campo.
As mediações escolhidas não foram aleatórias, mas decorrentes das exigências
metodológicas de integração das diversas dimensões do processo de comunicação e da abordagem
multidisciplinar presente nas teorias das mediações. Uma das premissas básicas dessa teoria é que
se supere o estado de segmentação a que foi reduzido o processo de comunicação, através da leitura
da matriz lasswelliana que a pesquisa de comunicação institucionalizou. Por isso, a relação de mão
única é deslocada para uma malha de interações recíprocas entre produção, o produto e a recepção.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Por meio do estudo de recepção empreendido nesta pesquisa analisamos as formas e
os modos que os indivíduos pertencentes à família de colaboradores produzem e reproduzem
sentidos através das mediações da telenovela. No que se refere às relações dos componentes da
família com a telenovela Avenida Brasil, escolhida como nosso objeto empírico de estudo, notou-se
que nem todos da família possuem relações semelhantes com o produto cultural televisivo estudado.
A matriarca da família é aquela que mais proximidade e fascínio tem pelo que é veiculado na
telenovela. Para ela, assistir a novela é um momento que deve ser de sossego, uma vez que é
justamente no horário em que encerra os seus afazeres domésticos, ressaltando que ela é uma dona
de casa. O pai tem uma relação diferenciada com a telenovela, se mostra distante, mas não raro é
observado que ele também tem sua atenção tomada por ela. No caso da novela Avenida Brasil, esta
teve atenção principalmente em seu início, quando retratava a carreira de um jogador de futebol do
Flamengo, time ao qual torce o patriarca da família, em seguida, quando esta temática foi
substituída por outras houve certo afastamento. Os filhos, ainda em idade escolar também vêem a
telenovela rotineiramente. Constatamos que para esta família, assistir a novela não é um momento
qualquer, mas muitas vezes um momento de união já que a assistem juntos, e compartilham
comentários sobre as temáticas que estão sendo tratadas, temáticas estas que julgamos importante
elencar para uma melhor compreensão das relações existentes.
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Para isto, faremos um breve resumo da novela Avenida Brasil. Do autor João Emanuel
Carneiro, a atual telenovela do horário das 21 horas da Rede Globo pode ser caracterizada
principalmente por ter mais de 70% dos seus personagens na classe C, entre estes, jogadores da 2ª
divisão, cabeleireiras, domésticas, etc., o que para diversos críticos do gênero é inédito na TV
brasileira e incentivado pela ascensão da classe C. Substituta da novela Fina Estampa, Avenida
Brasil teve sua estréia em 26 de março de 2012, e seu enredo gira em torno da história de vingança
da mocinha vivida pela atriz Débora Falabella, todavia, a protagonista não pode ser comparada as
mocinhas convencionais das telenovelas, já que em busca de vingança, motivada pela morte de seu
pai (Tony Ramos) e conseqüente abandono por parte de sua madrasta (Adriana Esteves) em um
lixão, oscila entre o tradicional bem e mal. No início da trama Carminha (Adriana Esteves) se casa
com Genésio (Tony Ramos), pai de Rita (Débora Falabella), porém, no decorrer do casamento
Carminha mostra sua verdadeira face – uma pessoa maldosa e ambiciosa, que aplica um golpe em
Genésio que acaba sendo morto. Com o intuito de se livrar de sua enteada, Carminha abandona Rita
em um lixão, que acaba recebendo a atenção de Lucinda (Vera Holtz). Enquanto mora no lixão,
Rita se torna muito amiga de Jorginho (Cauã Reymond), mas os dois se separam quando ela é
adotada por uma família argentina e ele por Tufão (Murilo Benício), novo marido de Carminha.
Na segunda fase da novela, Rita, já adulta resolve voltar para o Brasil, onde assume a
identidade de Nina, com o objetivo de acertar as contas com Carminha. O seu plano de vingança é
iniciado quando ela consegue emprego na casa da nova família de sua madrasta, o que gera várias
situações.
Para a família analisada, principalmente para a mãe e os filhos, inicialmente a vingança
da protagonista é justificável, tendo em vista as maldades cometidas pela personagem interpretada
por Adriana Esteves, conforme é possível notar no seguinte comentário apreendido nos primeiros
capítulos da telenovela:
Rita tem que se vingar, ela já sofreu muito5 (comentário da mãe).
Tenho certeza que ela vai voltar e se vingar. Nas novelas o mal nunca vence
(comentário da filha).

Os comentários gerados, assim como a “torcida” muitas vezes presentes demonstram
que os telespectadores são mais que meros receptores passivos, mas produtores e reprodutores de
sentidos, que significam e ressignificam o que lhes é destinado, elaborando e reelaborando as
mensagens que são recebidas. Neste sentido, neste estudo, deixamos de lado análises e conceitos
que “sempre apontam para o erro de se considerar a massa um pólo passivo com relação aos
conteúdos da indústria cultural” (SODRÉ, 1990, p. 46).
Outro fator que pode ser destacado da relação entre a telenovela e a produção de
sentidos é a ansiedade que ela causa nos seus telespectadores, conforme foi possível observar na
família analisada, principalmente nos capítulos que eram encerrados com cenas mais intensas, tais
como a morte do pai da protagonista, ou do seu abandono no lixão, o que gera interesse até do
patriarca da família, o membro que mais se distancia da produção. Como um modo de saber o que
vai ocorrer nos próximos capítulos, a mãe e os filhos – a filha com maior destaque, já que o filho
estuda a noite e só vê o final da novela, isto quando chega a tempo – dizem ficar atentos para a
chamada da telenovela, que apresenta um breve relato do que vai acontecer no capítulo seguinte.
Muitas vezes, quando o pesquisador chegava na residência da família para ver a novela, a mãe já
sabia o que iria acontecer. Quando questionada de como ela tinha conhecimento das informações,
ela confessava que tinha ouvido no rádio pela manhã, enquanto arrumava a casa. Diante de tal
afirmação, nos deparamos com a concordância do pensamento de Nilda Jacks (1999), ao afirmar
5

Os comentários aqui colocados em citações diretas foram obtidos através da observação do processo de recepção televisiva e a
partir de conversas da família pesquisada com o pesquisador. Os mesmos são apresentados em sua forma literal.
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que o momento de recepção ultrapassa o momento de interação com os meios, no nosso caso,
ultrapassa o momento do “assistir a novela”.
O processo de recepção é visto como algo que não se dá apenas no momento da
interação com os meios de comunicação, mas começa bem antes e termina bem
depois, fundindo-se com as práticas cotidianas dos receptores, ação onde ganha
sentido ou não, através da negociação com os significados propostos pela família,
escola, religião, partido político, empresa, etc. (JACKS, 1993, p. 48-49)

Durante toda a realização da pesquisa foi observada cuidadosamente a dinâmica
familiar, fator de suma importância para compreender as diferentes formas de apropriação da
telenovela. Como já visto, no começo da trama, o pai dava certa atenção devido o fato de ser dada
ênfase a um jogador do flamengo, mesmo time que torce, mas quando esta temática sai do centro da
trama, a atenção do pai torna-se dispersa, reduzindo-se a momentos de alta da trama, que segundo
ele,
Às vezes, de tanto ouvir a mulher e meus filhos falarem sobre a novela eu acabo
assistindo também pra não ficar de fora (comentário do pai).

Para Lopes, Borelli e Resende (2002, p. 46):
A dinâmica familiar é de importância fundamental para entender as diferentes
apropriações/construções de sentido sobre a telenovela, já que o espaço/tempo das
rotinas e práticas cotidianas são o cenário imediato onde se dá a situação de
assistência da telenovela. Além disso, os espaços de circulação da telenovela são
constituídos principalmente por relações transfamiliares.

Sobre a configuração da telenovela enquanto uma trama que sempre se encerra no ponto
mais alto do capítulo, é importante recordar que as telenovelas, ou narrativas ficcionais, tiveram sua
origem no folhetim, literatura originária da França, cujo objetivo central é o de entreter, com
histórias do cotidiano das classes baixas e altas, que ao lerem suas narrativas se identificavam com
suas personagens. Essas narrativas eram contadas sob a forma de fatias, no sentido de que as
histórias eram narradas diariamente, ou seja, em série, com a finalidade de prender a atenção do
leitor e instigá-lo a continuar a acompanhar o desfecho da trama, atendendo por sua vez, uma
necessidade comercial. Essa linha de raciocínio é facilmente identificada hoje no âmbito da
teledramaturgia, particularmente na telenovela, considerada como outra forma de narrar em série.
Mas é preciso considerar que a forma do folhetim serviu de orientação na produção de novela no
mundo moderno.
As formas e os modos que os indivíduos produzem e reproduzem sentidos a partir da
telenovela podem ser visualizados através dos estudos de recepção, tipo de estudo que ainda está em
processo de consolidação. De acordo com Silva (1985, p. 45):
[...] a maioria absoluta das pesquisas sobre recepção de TV tem como objetivo
medir o tamanho da audiência, estimar sua atitude em relação ao veículo como um
todo ou as programações específicas, constatar o impacto da TV sobre a rotina
diária das pessoas ou perceber que tipo de efeitos a TV pode ter sobre a interação
social dos espectadores.

O pensamento de Silva (1985) corrobora com o de Nestor Garcia Canclini (1993), ao
atestar que os primeiros investigadores dos estudos de recepção ignoravam os aspectos
socioculturais, assim como as características dos receptores, apontando os meios de comunicação,
como a televisão, como os protagonistas centrais dos processos de comunicação. Para Canclini
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(1993), a mudança no tipo de análise dos meios de comunicação de massa é um dos pressupostos
condutores que colocam o modelo teórico-mediativo da obra de Jesús Martín-Barbero como um dos
mais importantes na atualidade. Para Martín-Barbero (2001), a recepção é um processo de
negociação de sentidos atravessado pelas mediações.
Em um dos momentos de recepção da telenovela Avenida Brasil é observado a
negociação de sentidos discutida anteriormente. Como dito inicialmente, alguns membros da
família torciam pela vingança da protagonista, mas com o decorrer da telenovela, algumas opiniões
foram negociadas, diante do conteúdo que foi transmitido. O início da vingança da personagem
Rita/Nina causou certa confusão nos telespectadores analisados, ao ponto de em alguns momentos
eles afirmarem que iam deixar de assistir a novela. Tal fato pode ser evidenciado pela falta de
controle que os telespectadores tem com relação aos capítulos das telenovelas. É sabido que a
telenovela é uma obra aberta, que pode ser modificado, mas em alguns momentos, certas mudanças
não cabem no roteiro. A obsessão por vingança da protagonista causa mudanças no comportamento
dos receptores, que já não a reconhecem como as outras mocinhas presentes em seu repertório
televisivo, lhes causando confusão. Ao mesmo tempo em que torce pelo castigo da vilã, a mãe e a
filha não querem que a mocinha “suje suas mãos”.
Num tou gostando mais tanto dessa novela não, Nina tá ficando muito mau
(comentário da mãe)
Não tou entendendo mais nada (comentário da filha)

De todo modo, é perceptível que as tramas narradas seduzem e envolvem os
espectadores, inserindo-os na realidade ficcional. O espectador passa de certo modo a viver a trama,
acompanhado todos os passos, o que gera uma identificação que possibilita a produção de sentidos.
A partir da exibição da telenovela, os colaboradores produziam sentidos que eram reproduzidos em
seus comentários, ressaltando-se que cada membro, produzia sentidos específicos de acordo com a
sua realidade, destacando a presença e influência da dinâmica familiar de acordo com o contexto em
que estão inseridos. Nas observações, ficou perceptível que o envolvimento dos sujeitos era tanto
que muitas vezes se estabelecia um diálogo com os personagens.

CONCLUSÃO
Podendo ser considerada como o gênero narrativo mais popular da contemporaneidade,
a telenovela cada vez mais é vista como um lugar de produção dos mais diversos sentidos. Hoje, é
como se cada personagem pudesse ser reconhecido na vida real, no imaginário social, através dos
tipos humanos, dos ambientes e ações cotidianas. Mas estes reflexos nada mais são do que
representações do real, uma construção imaginária, onde se buscam elementos pertinentes para se
construir uma realidade familiar, natural e reconhecível. As representações encontradas na
telenovela não podem ser vistas como sendo uma negação total do real, mas como uma
transfiguração, que nos seduz e absorve parte de nossa atenção.
No cotidiano familiar investigado, a telenovela possui grande importância, pautando
discussões não somente internas, mas também além do lar, conforme informado pelos
colaboradores/as. Os temas tratados, comumente de interesse da sociedade abordam questões que
prendem a atenção dos telespectadores, pautando o seu dia-a-dia. A dona de casa, por exemplo tenta
encerrar suas atividades antes do início da telenovela, e o filho tenta chegar da escola antes de seu
término.
Os contextos aos quais estão inseridos os sujeitos investigados são de grande
importância, já que é a partir daí que significam e ressignificam as temáticas abordadas. As
apropriações em uma mesma família, por exemplo, são distintas. Em nosso caso, o patriarca
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demonstrava pouco interesse se comparado a sua esposa e filha, e o filho via a telenovela somente
quando possível, uma vez que estudava no período da noite.
É verificado na recepção grande influência por parte da telenovela na vida e
comportamento dos sujeitos investigados, desde a quantidade de horas dedicadas a assistir TV, até o
ouvir ao rádio para saber o que vai acontecer na novela.
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VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DA ÁREA URBANA DA CIDADE DE
MOSSORÓ-RN
Nedson Danildo da Fonseca1; Herminio Sabino de Oliveira Junior2; Alfredo Marcelo Grigio3

RESUMO: A cidade de Mossoró, atualmente, passa por um processo de crescimento de seu
território, necessitando de um estudo mais aprofundado de suas características socioambientais,
deste modo o presente trabalho tem como proposta buscar compreender a questão socioambiental
mostrando pontos com áreas de vulnerabilidade e risco socioambiental em duas AED’S – Área de
Expansão Demográfica da área urbana de Mossoró, através de indicadores ambientais e sociais. A
metodologia baseia-se na construção de um SIG – Sistema de informação geográfica e no
cruzamento dos mapas de vulnerabilidade ambiental e social a fim de se obter a construção do mapa
de vulnerabilidade socioambiental. Os resultados mostraram que, as AED’S estudadas possuem
indicadores socioambientais diferenciados, existindo áreas que apresentam vulnerabilidade
socioambiental alta e baixa.
PALAVRAS-CHAVE: Risco Socioambiental; Urbanização; Área de Expansão Demográfica.

INTRODUÇÃO
Os problemas relacionados com as questões socioambientais acarretados pelos
processos de crescimento das cidades, principalmente, no final do século XX e no inicio XXI e com
o aumento da taxa de urbanismo, atinge de forma diferenciada os diversos segmentos da sociedade.
Atualmente, a preocupação de aliar o desenvolvimento urbano com a temática ambiental está muito
mais abrangente quando comparada ao início dos movimentos ambientais.
A problemática ambiental esteve em debate nas grandes conferências mundiais,
sobretudo a partir da década de 70 tais como: a Conferência de Estocolmo na Suécia e a Rio - 92
ocorrida na cidade do Rio de Janeiro no Brasil. A partir dessas conferências os debates sobre a
temática socioambiental foram mais bem estruturadas e assim a questão da mitigação dos
problemas ambientais foram discutidos de forma mais abrangente.
O município de Mossoró, por ser uma cidade que sempre possuiu um importante papel
na economia do estado do Rio Grande do Norte - RN foi e é alvo de muitas empresas que buscam a
especulação imobiliária. Os empreendimentos que cada vez mais são presentes na cidade são os
principais impulsionadores da expansão urbana, mas também são geradores de vários problemas
ambientais.
A cidade apresenta vários problemas de infraestrutura originando uma condição
1
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inadequada aos seus moradores, principalmente, aos que residem nos bairros mais periféricos,
sobretudo as populações de baixa renda. Observando o atual crescimento da zona urbana de
Mossoró, os estudos socioambientais tornam-se indispensáveis para que se possa compreender de
que maneira se dá este. Fazer uma análise da vulnerabilidade da cidade de Mossoró tem um carácter
significativo, pois busca entender e sugerir um crescimento aliado ao desenvolvimento urbano
democraticamente igual.
Com a necessidade de estudos mais aprofundados sobre questões socioambientais, o
presente trabalho tem como objetivo geral gerar o mapa de risco socioambiental em duas AED’S da
área urbana. A primeira é formada pelo bairro Abolição e a outra é formada pelos bairros Belo
Horizonte, Planalto Treze de Maio, Alagados, Itapetinga, Bom Jesus e Alto do Sumaré. Já os
objetivos específicos são: levantamento parcial dos indicadores sociais para os bairros;
levantamento parcial dos indicadores ambientais para os bairros; cruzamento dos indicadores
sociais com os indicadores ambientais e, o mapeamento das categorias de risco socioambiental das
referidas AED’S.
Materiais e Métodos
A pesquisa se baseou na metodologia proposta por Alves (2006), onde destaca como
indicadores sociais os dados de população, quantidade de crianças e o número de jovens chefes de
família, que nesse trabalho será na faixa etária de 10 – 24 e a taxa de alfabetismo, entre outros e,
para caracterizar a vulnerabilidade ambiental será observado o cruzamento dos indicadores:
proximidade dos cursos d’água, no caso rio Apodi-Mossoró (Exposição ao Risco) e a cobertura de
esgoto (Exposição à Degradação) para duas Áreas de Expansão Demográfica - AED’S, a primeira
AED’S é formada pelo bairro Abolição e a segunda AED’S é formada pelos bairros Belo Horizonte,
Planalto Treze de Maio, Alagados, Itapetinga, Bom Jesus e Alto do Sumaré. Com o banco de dados
gerado dentro de ambiente de Sistema de Informação Geográfico – SIG realizou-se os cruzamentos
dos indicadores sociais e ambientais a fim de se obter a construção do mapa de vulnerabilidade
socioambiental.
A AED’S formada pelo bairro Abolição fica localizada na região oeste da cidade de
Mossoró, e a segunda AED’S está localizada em duas regiões, parte na região sul (Belo Horizonte,
Itapetinga, Bom Jesus, Alagados) e parte na região leste (Planalto 13 de maio e Alto do Sumaré),
conforme figura 01.
RESULTADOS
Risco Ambiental
A área urbana de Mossoró é cortada pelas águas do rio Apodi-Mossoró e várias
residências estão localizadas nas suas margens.A partir da observação em campo e com o auxilio de
imagens aéreas somente as AED’S – 2 compostas pelos bairros Belo Horizonte, Planalto Treze de
Maio, Alagados, Itapetinga, Bom Jesus e Alto do Sumaré está na área de influência direta do rio
Apodi – Mossoró. Já na AED’S – 1 formada pelo bairro Abolição existe alguns canais pluviais,
porém esses são canalizados, e na escala de trabalho não foi possível identificar esses referidos
canais.
Referente ao mapa de exposição ao risco, que foi elaborado a partir da criação de buffers
de 50m dos corpos hídricos, notou-se que a AED’S – 2 possui um maior território dentro da área do
buffer, já a AED’S – 1 não observou-se áreas dentro do buffer, devido a características
mencionadas anteriormente.
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Os bairros que compõe a AED’S – 2 já sofreram com inundações e enchentes como é o
caso do bairro Belo Horizonte e Alagados que no ano de 2008 onde essas inundações aconteceram
de forma mais grave, causando vários danos humanos, materiais e financeiros. Com essas
inundações vários problemas ocorrem para a população residente nessas áreas tais como, abandono
de suas residências e comércio, doenças de veiculação hídrica, a falta de aula devido à ocupação por
parte da população nas escolas, dentre outro problemas.
Diante das informações, a AED’S – 1 está classificada como de exposição ao risco
baixa, enquanto que a AED’S – 2 possui áreas com baixa e alta exposição ao risco. Essa situação
expõe as populações que habitam dessas áreas a riscos ambientais, tais como: as doenças de
veiculação hídrica.
Ao analisar o indicador de cobertura de esgotos, as AED’S possui níveis consideráveis,
chegando a 98% dos domicílios atendidos (CENSO 2010), mas quando analisada as áreas saneadas,
notamos que a AED’S – 2 não possui o sistema de saneamento básico implantado na maioria de sua
área, onde o destino dos efluente são valas, fossas rudimentares ou até mesmo o rio, agravando
assim a situação da população e caracterizando um quadro de exposição a degradação alta.
Diferentemente da situação exposta no parágrafo anterior, a AED’S – 1 possui um sistema de
saneamento básico que está em execução e contempla a grande maioria da AED’S.
Realizando o cruzamento dos mapas de exposição ao risco e exposição à degradação
como já mencionado anteriormente, chegou-se às classificações das AED’S em relação às classes de
risco ambiental (figura 01).

Figura 01: Exposição ao Risco Ambiental por AED’S
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A AED’S – 1, composta pelo bairro Abolição, está classificada como sendo de risco
ambiental baixa, uma vez que mais de 50% de sua área está fora das margens de 50 metros do rio e
possui uma rede de esgoto que cobre mais de 98% das residências, além de contar com o sistema de
saneamento básico em funcionamento. Já a AED’S – 2 está classificada em vulnerabilidade
ambiental média, categoria 3 com baixo risco e alta degradação, onde mais de 50% da área está fora
das margens de 50 metros do rio e o saneamento básico cobre menos de 50% de toda a área.
Isto nos mostra a necessidade do poder público desenvolver políticas de prevenção e de
reestruturação do ambiente já construído melhorando o sistema de saneamento
Feito um análise comparativa das características de infraestrutura entre as duas AED’S,
notamos que a de AED’S – 1 possui equipamento de esgotamento sanitário melhores, o
abastecimento da rede geral de água, contempla mais de 99% da AED’S tendo apenas 21 domicílios
abastecidos de outra forma. Já a AED’S – 2 mesmo possuindo um elevado índice de abastecimento,
há existência de mais residências possuírem outra forma de abastecimento.
Mas se for realizado um análise separadamente dos bairros que formam a AED’S 2,
notamos que o bairro Bom Jesus é o que apresenta a menor porcentagem em relação ao
abastecimento de água, possuindo 100 residências não pertencentes a rede de distribuição de água
em um total de 650 residências. E quando se considera o indicador de domicílios com coleta de
lixo, o mesmo bairro tem pouco mais de 61% de sua área atendida por esse tipo de serviço.
Portanto, as áreas de risco ambiental são muitas vezes, os únicos lugares acessíveis às
populações de baixa renda, deve-se este fato por essas áreas serem desvalorizadas no mercado
imobiliário, devido o risco e falta de infraestrutura urbana. Alves (2006), ainda ressalta que outra
explicação para o uso dessas áreas, é que elas são avaliadas como impróprias, pelas legislações
urbanísticas e ambientais, seja porque oferecerem risco ambiental seja porque são Áreas de
Preservação Permanente - APP.
Risco Social
O risco não está ligado somente à renda, mas em todos os elementos fundamentais que
envolvem a sociedade. Dantas e Costa (2009) referem-se a esses elementos como: Infraestrutura e
serviços de qualidade nos bairros.
O resultado dos cruzamentos dos dados Censo 2010, que trata da presença de crianças,
responsáveis pelos domicílios mais jovens e taxa de alfabetismo resultou no mapa de risco social
(figura 02)
A AED’S – 1 apresenta a maior população total com 24.741 habitantes residentes,
representando assim, 9,52 % da população do município, e a maioria da população e cor parda, com
11.800 habitantes, correspondendo 47,69% da AED’S. Já na AED’S – 2 a população é de 23.430
habitantes, 9,01% da população do município, com maioria de cor branca.
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Figura 02: Exposição ao Risco Social por AED’S
Ao Considerar os indicadores sociais e demográficos (tabela 01), a AED’S – 1 possui
melhores condições de vida, possuindo uma menor população de crianças comparada à apresentada
pela AED’S – 2, assim como responsáveis pelos domicílios menos jovens, portanto, caracterizando
uma população menos vulnerável. Além de ter uma taxa de alfabetismo acima de 84%.
Considerada como de risco social alto a AED’S – 2 possui um representativo de jovens
considerável, a faixa etária que vai de 0 a 14 anos representa mais de 25% da população residente
naquela AED’S. outro fato que tornar a AED’S mais vulnerável e o total de jovens responsáveis
pelo domicilio que é de 5,04% e ainda possuir uma taxa de alfabetização de aproximadamente
78%.
Pode-se fazer referência à condição de analfabetismo como sendo geradora da
vulnerabilidade e risco social, pois uma menor qualificação da população pode ser um dos
elementos que pode acarretar diversos problemas.
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TABELA 01 - Indicadores sociais e demográficos por grupo de vulnerabilidade social das AED’S
Indicadores

Abolição

BH, P13maio,Alag, Itap,
B.Jesus, A.Sumaré

7.009

6.658

24.741

23.430

9.55%

9,02%

9.52%

9,01%

19,75%

25,58%

28,23%

27,93%

4,23%

5,04%

84,45%

77,94%

Domicílios particulares e
domicílios coletivos
População Residente
Distribuição dos domicílios
(%) Relação ao município
Distribuição da população
(%) Relação ao município
Porcentagem média (dos
setores censitário)
População 0 – 14 anos
População 15 – 24 anos
Jovens responsáveis pelo
domicílio (10 -23)
Taxa de alfabetismo

Fonte: IBGE, Censo demográfico, 2010.
Ao analisar o índice de domicílios com banheiro, a AED’S – 1 apresenta quase 100%, já
a AED’S – 2 tem um índice de 97,53%, porém em alguns casos os destinos dos efluentes são as
fossas sépticas, pelo fato da mesma não ter o sistema de saneamento básico implantado na grande
maioria de sua área, de tal modo que, favorece a contaminação do solo dentre outros problemas.
Com o crescimento da cidade nos últimos anos, proporcionou o surgimento de alguns
bairros, entretanto a infraestrutura não acompanhou esse crescimento e bairros ficaram
desfavorecidos, esses fatos ocorrem com maior destaque na AED’S – 2. Sobre esse fato Pequeno
(2009), diz que a diferenciação residencial pode provocar o surgimento de “guetos” de famílias
pobres, morando em áreas carentes em termos de infraestrutura, serviços de saúde, educação.
A taxa de alfabetização dos responsáveis sendo analisadas notou-se que o número de
pessoas responsáveis que não são alfabetizados é significativo. Nas duas AED’S mais de 1.800
pessoas não são alfabetizadas, 768 pessoas na AED’S – 1 e 1.062 na AED’S.
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Para Zannella et al (2009), o acesso às condições sociais não acontecem de forma
igualitária, havendo espaço de interesse econômico, de conforto material, de condições ambientais,
de reprodução ambiental e de distinção social, que são adaptados diferentemente de acordo com
cada interesse.
Vulnerabilidade Socioambiental
O estudo da vulnerabilidade socioambiental é de grande importância para os estudos
sociais demográficos, permitindo entender as problemáticas envolvidas nos processos de ocupação
em áreas de risco. Em Mossoró, o fato do município receber vários empreendimentos o contingente
populacional aumenta, mas os equipamentos e serviços públicos não contemplam essa demanda e
não conseguem absorver toda essa população que busca na cidade uma melhor condição de vida.
Após a análise dos indicadores ambientais e sociais e o cruzamento dos mapas de risco
ambiental e risco social, podemos gerar o mapa de vulnerabilidade (risco) socioambiental (figura
03). A partir das observações, classificou-se a AED’S – 1 a vulnerabilidade socioambiental do
bairro é baixo, já que segundo os dados do IBGE (2010), apresentam as melhores condições sociais
e não apresentam áreas de risco ambiental alto.

Figura 03: Mapa de Risco Socioambiental por AED’S
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A AED’S – 2 por apresentar os piores indicadores social, principalmente, relacionado à
presença de crianças e por apresentar também uma área de risco ambiental alto, mostra-se como
sendo uma área de vulnerabilidade socioambiental alta. Para Alves (2006), a população entre 0 e 14
anos é mais vulnerável a doenças de veiculação hídricas, mostrando assim que as áreas com uma
alta exposição ao risco e com presença de populações nessa faixa etária, caracteriza áreas de alta
vulnerabilidade socioambiental.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não há como negar a relação entre as áreas de maior risco ambiental e social com a
população mais vulneráveis socialmente, assim a partir dos resultados alcançados e das análises
realizadas, foi possível chegar as seguintes considerações.
Toda a cidade de Mossoró passa por um processo de construção de seu espaço, porém
esse crescimento não está ligado ao desenvolvimento de políticas públicas que incorporem todas as
populações, facilitando o surgimento de áreas vulneráveis. Em especifico as AED’S estudadas,
pôde-se constatar a existência de espaços com pior infraestrutura em relação a outras áreas da
mesma AED’S caso constatado nos bairros Belo Horizonte e Planalto 13 de Maio e Alto do Sumaré,
todos pertencente à AED’S – 2.
Com a análise da vulnerabilidade socioambiental podemos observar que a as AED’S
estão em situações diferentes, a AED’S – 2 encontra-se em situação de vulnerabilidade
socioambiental alta devido a presença de áreas com alta exposição ao risco e por possuir
indicadores sociais piores. Já a AED’S – 1 situa-se em uma área com baixa vulnerabilidade
socioambiental por não conter áreas próximas ao corpo d’água principal do município, o rio Apodi
– Mossoró. Mas mesmo assim, se faz necessário politicas públicas no que diz respeito à coleta de
lixo e revitalização dos canais pluviais.
Portanto, este trabalho mostrou a vantagem de se usar os dados sócios demográficos e
ambientais, para apontar as características das populações que convivem em áreas vulneráveis. De
tal modo servindo para tomada de decisões no cunho de políticas de reestruturação do espaço que
venham a melhorar as condições de vida dos habitantes de toda a cidade.
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A CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA TUTORIAL EM ENFERMAGEM NA FORMAÇÃO
DO ACADÊMICO DA FAEN-UERN
Márcia Maria Lira de Mesquita1; Suzana Carneiro de Azevedo Fernandes2.
Cristina Virginia Oliveira Carlos3;
RESUMO: O Programa de Educação Tutorial (PET) propicia a melhoria da qualidade acadêmica
dos cursos de graduação, constituindo-se como uma modalidade de investimento acadêmico que
tem sérios compromissos epistemológicos, pedagógicos, éticos e sociais. Assim, este estudo
objetiva proporcionar uma reflexão crítica sobre a relação do Programa de Educação Tutorial em
Enfermagem na formação do acadêmico na Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado
do Rio Grande do Norte – FAEN/UERN. O percurso metodológico se deu através de uma pesquisa
de caráter qualitativa tendo como instrumento de coleta de dados a entrevista semi-estruturada. A
coleta de dados realizou-se no período de dezembro de 2011 a março de 2012, sendo a Faculdade de
Enfermagem de Mossoró lócus do estudo e como atores sociais 08 (oito) alunos egressos do
Programa de Educação Tutorial em Enfermagem de Mossoró. A partir deste estudo, pôde-se
identificar que o grupo PETEM não visa apenas contribuir para a formação dos petianos e dos
demais alunos da academia, com uma gama nova e diversificada de conhecimento acadêmico, mas
assume a responsabilidade de contribuir para a sua melhor qualificação, como pessoa humana e
como membro da sociedade. A ação do grupo e a dedicação dos alunos e da tutora permitem
desenvolver a capacidade de trabalho em equipe, a percepção da responsabilidade coletiva e do
compromisso social. Além de permitir que estas capacidades se disseminem para os demais alunos
da graduação, modificando e ampliando a perspectiva educacional de toda a comunidade
acadêmica.
PALAVRAS- CHAVE: Enfermagem; Formação; Programa de Educação Tutorial.
INTRODUÇÃO
O Programa de Educação Tutorial – PET (PET) teve seu inicio em 1979, foi uma iniciativa
empreendida pelo diretor da Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES), professor Claudio Moura Castro, a partir de experiências na Faculdade de Ciências
Econômicas (FACE) da Universidade Federal de Minas Gerais e de projetos similares
desenvolvidos em universidades americanas (CASSIANI; RICCI; SOUZA, 1998).
Inicialmente, esse projeto foi denominado de Programa Especial de Treinamento – PET
com o objetivo de fortalecer o ensino superior no Brasil (RIGO et al., 2008; TOSTA et al., 2006).
Em dezembro de 1999, o Programa teve sua gestão transferida para a Secretaria da Educação
Superior do Ministério da Educação – SESu (SESu/MEC), ficando sua gestão sob a
responsabilidade do Departamento de Projetos Especiais de Modernização e Qualificação do Ensino
Superior (DEPEM). E em 2004, a sigla PET passou a significar Programa de Educação Tutorial (
BRASIL, 2007).
Freitas (2008) ao realizar estudo sobre o PET menciona que a mudança de nome significou
uma ampliação na sua concepção do programa, o qual passou a ter um caráter formativo muito mais
sólido no desenvolvimento das ações de ensino, pesquisa e extensão.
1
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O programa quando idealizado, surgiu com o objetivo de formar novos lideres, alunos
considerados de alto nível, que poderiam produzir ótimos resultados durante o curso de graduação,
em buscar uma qualificação de excelente nível, tanto no que tange a formação especifica quanto à
de cidadão e profissional consciente, além da disposição de disseminar esses benefícios na
comunidade em que está inserido (PERINOTTO; BERNARDO, 1999).
Regulamentado pela Lei nº 11.180, de 23 de setembro de 2005 e pelas portarias do MEC Nº
3.385, de 29 de Setembro de 2005 e Nº 1.632 de 25 de setembro de 2006. O PET constitui-se em
um Programa de Educação Tutorial desenvolvido para “apoiar grupos de alunos que demonstrem
potencial, interesse e habilidades destacadas em cursos de graduação em instituições de nível
superior”, orientados pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão
(BRASIL, 2007).
O PET é composto por grupos tutoriais de aprendizagem que busca propiciar aos alunos
participantes, condições para a realização de atividades extracurriculares, que complementem a
formação acadêmica, procurando atender mais plenamente às necessidades do próprio curso de
graduação, ampliando e aprofundando os objetivos e conteúdos programáticos que integram sua
grade curricular. O PET, portanto, propicia a melhoria da qualidade acadêmica dos cursos de
graduação, constituindo-se como uma modalidade de investimento acadêmico que tem sérios
compromissos epistemológicos, pedagógicos, éticos e sociais (BRASIL, 2007).
O aluno que se candidata ao PET tem duas formas de vinculação no grupo: ser aluno
bolsista ou não bolsista. Os alunos não bolsistas estarão sujeitos aos mesmos requisitos de ingresso
e permanência exigidos para os alunos bolsistas, inclusive quanto à participação no processo de
seleção e às atribuições dos alunos bolsistas. A única diferença entre as duas modalidades é o
incentivo financeiro mensal que os alunos bolsistas recebem, de acordo com a Política Nacional de
Iniciação Científica, podendo ser concedido até a conclusão do curso de graduação.
O Programa de Educação Tutorial torna-se um divisor de águas para a qualificação da
graduação no nosso País. Na compreensão do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Graduação das
Universidades Brasileiras (ForGRAD), o PET é compreendido como:
(...) estruturante nas ações de políticas públicas de qualificação da graduação, por
engendrar nas atividades de ensino-pesquisa-extensão, exigências de articulação na
formação em suas diferentes áreas, contribuindo sobremaneira para a melhoria do sistema
de ensino superior, pelo fomento de práticas inovadoras e de repercussão social (LAFFIN,
2008).

Ao todo, em nosso país até o ano de 2006, conforme Brasil (2007), existiam cerca de 372
grupos PET. Cerca de 30 desses grupos forma criados em 2006 e 44 em 2007. De acordo com
Cassiani, Ricci e Souza (1998) até o ano de 1995, cinco desses grupos eram de enfermagem, dois
localizados na região Sudeste e três na região Nordeste. Sendo um desses na cidade de Mossoró no
Rio Grande do Norte, na Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte – FAEN/UERN.
O Curso de Enfermagem, licenciatura plena e bacharelado da Faculdade de Enfermagem
da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, no intuito de oferecer uma formação
acadêmica de excelente nível, visando à formação de um profissional crítico e atuante e de melhorar
o ensino de graduação através do desenvolvimento de novas práticas e experiências pedagógicas
através da atuação de bolsistas e não bolsistas como agentes multiplicadores entre o conjunto dos
alunos do curso; decidiu, então, implantar o PET.
Fernandes e Barbosa (2010) no estudo realizado sobre o grupo de Educação Tutorial do
curso de enfermagem da FAEN/UERN, afirmam que o PET foi implantado, em novembro de 1991
funcionando até os dias de hoje, sendo conhecido como Programa de Educação Tutorial em
Enfermagem de Mossoró (PETEM).
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O Programa de Educação Tutorial em Enfermagem de Mossoró, assim como o PET do curso
de Ciências Sociais foram os pioneiros a ser implantados na UERN. Atualmente, existem 04
(quatro) grupos tutorias: o PET Enfermagem, o PET Ciências Sociais, o PET Pedagogia e o PET
Computação.
Somando-se os anos de história do PETEM na Faculdade de enfermagem, são 20 (vinte)
anos e 09 (nove) meses desenvolvendo uma formação ampla e de qualidade acadêmica dos alunos
envolvidos direta ou indiretamente com o programa, estimulando a fixação de valores que reforçam
a cidadania e a conscientização social de todos os participantes e a melhoria do curso de graduação.
A formação do grupo PETEM na FAEN/ UERN consiste na participação de dezoito
acadêmicos, sendo doze bolsistas e seis não bolsistas estando distribuídos entre os períodos do
curso, sob a orientação da professora tutora.
Fernandes e Barbosa (2010) acrescentam que a história do PETEM se confunde com a
própria história da Faculdade de Enfermagem de Mossoró, que, por sua vez, se confunde com a
história da enfermagem mossoroense. As autoras consideram o PETEM como um elemento
desencadeador, estimulador, mediador de produção do conhecimento, possibilitando uma formação
não apenas profissional dos sujeitos, mas também cidadã, construindo valores éticos e morais.
Considerando a relevância do grupo PETEM para a formação acadêmica de qualidade dos
alunos do curso de Enfermagem na Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte e das inúmeras pesquisas e atividades desenvolvidas pelo grupo durante os seus 20
(vinte) anos 09 (nove) meses de existência, esta pesquisa tem como objetivo geral proporcionar uma
reflexão crítica sobre a relação do PETEM e suas contribuições para a formação do acadêmico na
Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.
MATERIAL E MÉTODOS
Trata-se de um estudo qualitativo que teve como objeto o Programa de Educação Tutorial
do curso de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Parafraseando
Minayo (2007) a investigação qualitativa visa compreender a lógica interna de grupos, instituições e
atores quanto a valores culturais, representações sobre sua história, relações entre indivíduos,
instituições e movimentos sociais, processo histórico, sociais e de implementação de políticas
públicas e sociais. Desse modo, optamos por trabalhar nessa perspectiva, a qual nos permitirá
compreender as opiniões, as compreensões e as experiências dos egressos do Programa de
Educação Tutorial da Faculdade de Enfermagem de Mossoró.
Enquanto instrumento de coleta de dados foi utilizada a entrevista semi-estruturada, a qual,
segundo Minayo (2007), deve ser compreendida como uma conversa realizada com a finalidade de
conhecer a opinião, a compreensão do sujeito sobre um determinado assunto. Sendo esse diálogo
conduzido por um roteiro de perguntas previamente estabelecido. À medida que a entrevista vai
acontecendo, no entanto, o pesquisador pode tecer outros questionamentos a partir das repostas que
estão sendo construídas.
A coleta de dados empíricos realizou-se no período de dezembro de 2011 a março de 2012.
Para a realização desta pesquisa contamos com a colaboração de 08 (oito) alunos egressos do curso
de enfermagem que participaram do PETEM. A efetivação das entrevistas deu-se por meio do
contato direto com esses alunos na própria Faculdade de Enfermagem, mediante roteiros semiestruturados. As entrevistas foram marcadas previamente, sendo abordados pontos relevantes sobre
as contribuições do Programa de Educação Tutorial para a formação do acadêmico na Faculdade de
Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.
Os dados coletados, através das entrevistas semi-estruturadas, foram analisados de acordo
com a análise de conteúdo, a qual segundo Bardin apud Minayo (2007) conceitua como um
conjunto de técnicas de analise de comunicação visando obter, por procedimentos sistemáticos e
objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que
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permitam a inferência de conhecimento relativo às condições de produção/recepção destas
mensagens.
Dentre as várias modalidades de análise de conteúdo, elencamos a análise temática como a
que mais se aproxima do presente estudo, pois “comporta um feixe de relações e pode ser
graficamente apresentada através de uma palavra, de uma frase, de um resumo” (MINAYO, 2007,
p. 315).
Desse modo, estabelecemos duas categorias de análise: O grupo PETEM: aprendizado
complementar na formação acadêmica do enfermeiro e as atividades desenvolvidas no Programa
para a Faculdade de Enfermagem.
Para a gravação das entrevistas foram utilizados aparelhos de áudio mp4 e as falas dos
colaboradores foram transcritas conforme foram faladas verbalmente. Ressaltamos que na execução
do trabalho de transcrição das vozes dos entrevistados consideramos a subjetividade e a
fidedignidade contidas nas palavras dos nossos colaboradores.
Para preservar a identidade dos participantes desta pesquisa foram nomeados pelo
pseudônimo Egresso, sendo numerados de 1 a 8, dependendo da ordem na qual as entrevistas foram
concedidas.
Nesse ínterim, este estudo encontra sustentação teórica em vários pensamentos de autores
como: Cassiani; Ricci; Souza (1998), Freitas (2008) Brasil (2007), Fernandes e Barbosa (2010),
dentre outros, por discutirem sobre a formação acadêmica, o espaço da universidade e o Programa
de Educação Tutorial como mecanismo que a universidade cria para o desenvolvimento da tríade:
ensino, pesquisa e extensão.
Para assegurar os aspectos éticos que envolvem as pesquisas com seres humanos, este
trabalho foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual do Rio
Grande do Norte (UERN). Portanto, esse estudo atende as Diretrizes e Normas Regulamentadoras
de Pesquisas respaldada na resolução 169/96 sendo o estudo então aprovado segundo parecer nº.
074 /2011, de 03/05/2012.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na coleta de dados realizada observa-se a predominância de sujeitos do sexo feminino.
Silva (1996) descreve que o predomínio das mulheres no campo da enfermagem ainda é uma
realidade. Esse fato é explicado em detrimento da carga histórica da enfermagem, onde a maioria
dos ingressantes do curso de enfermagem são mulheres.
Os egressos do PETEM que participaram do estudo foram alunos que tiveram sua
formação no curso de Enfermagem nos anos de 1994 a 2011, período este compreendido desde a
conclusão da 1ª turma até o último grupo concluinte do programa.
Categoria I: O grupo PETEM: aprendizado complementar na formação acadêmica do
enfermeiro
Observamos que o aprendizado complementar na formação dos acadêmicos do grupo
PETEM, está de acordo com o determinado por Brasil (2007) ao definir que o Programa de
Educação Tutorial constitui-se, portanto, numa modalidade de investimento acadêmico em cursos
de graduação que tem compromissos epistemológicos, pedagógico, éticos e sociais. Com uma
concepção baseadas nos moldes de grupos tutoriais de aprendizagem e orientado pelo objetivo de
formar globalmente o aluno, assumindo a responsabilidade de contribuir para uma melhor
qualificação como pessoa humana e como membro da sociedade.
Essa afirmação pode ser identificada na fala dos egressos 2, 3, 5 e 8, que participaram do
estudo quando dizem:
Fui da 1ª turma do PETEM e na época tínhamos uma carga horária intensa de estudos,
organização de pesquisas, participação em todos os eventos possíveis e imaginários. No
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decorrer de minha passagem pelo PETEM foi despertada a minha veia de pesquisadora e o
compromisso que temos que assumir enquanto “elite intelectual” na construção de uma
sociedade mais justa e ciente de seus direitos e deveres (EGRESSO 2).
O PETEM é um programa que vai além da academia. É um programa que incentiva a leitura e
consequente aprendizado, as boas condutas, o companheirismo, a formação do cidadão
(EGRESSO 3).
Creio que o principal seja a disciplina de trabalho em equipe, com debate intenso de ideias e
ideais. Tudo que é feito no grupo passa por amplo debate e por planejamento verdadeiramente
coletivo. (Egresso 5)
Durante a minha participação no PETEM vivenciei muitas atividades e experiências que
acredito que não era possível somente com o curso. Dessa forma, construir a concepção sobre
o PET de um programa voltado para a complementação do ensino de graduação, pensado para
tornar o aluno integrado à tríade de ensino pesquisa e extensão. É um programa que em minha
opinião pode contribuir com o desenvolvimento do aluno em todos os aspectos (EGRESSO
8).

Martins (2008) acrescenta que a necessidade do novo perfil de profissional torna-se
necessário devido às mudanças no mundo produtivo, à globalização, à aceleração do
desenvolvimento tecnológico e na adição do Projeto Pedagógico do curso como instrumento de
gestão, que tem como eixo específico o princípio pedagógico da indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão. Essa compreensão é reforçada na fala do egresso 6 quando diz:
A formação acadêmica não consegue contemplar de forma ampliada os conhecimentos
necessários para a atuação profissional, assim como na formação. O PETEM incentiva a
pesquisa, o ensino e a extensão de forma indissociável, só com a graduação sem a
participação no PETEM me sentiria despreparada (EGRESSO 6).

Nessa perspectiva, Medeiros (2008) descreve em seu estudo sobre “as Bases Teóricas e
metodológicas que fundamentam o modelo de ensino tutorial desenvolvido pelo PET”, que o
programa dá ênfase ao aspecto cognitivo, ou seja, às formas como os indivíduos se apropriam do
conhecimento/aprendizagem, baseando-se em autores como Tedesco et al (2004), que discutem a
necessidade de mudança nas escolas tradicionais, despertando no estudante a necessidade de
“aprender a aprender”.
Koltermann e Silva (2008, p. 1) reforçam a concepção sobre o aprender a aprender, quando
diz que: “Ensinar significa guiar e orientar o processo de aprendizagem é dirigir a aprendizagem
que se manifesta no educado. Aprender tem tudo haver com o existir, e o existir é fazer saltos,
crescer, ir além de si mesmo, na conquista de novos valores e novos comportamentos”.
Observamos no diálogo do Egresso 4, que: “Os alunos que participam do PETEM
demonstram capacidade de articulação. Ele tem mais iniciativa. É mais comunicativo. Está mais
inteirado no mundo da pesquisa e do ensino, pelo foco que o próprio programa e o tutor dão aos
mesmos”.
Segundo Brasil (2007) o processo ensino-aprendizagem, passa por diversos aspectos,
ressaltando a importância do papel do Tutor nesse processo. O tutor é o responsável pelo
planejamento, execução das atividades bem como o desempenho do grupo sob sua orientação. Além
de ter como missão estimular o aprendizado ativo e seguro dos seus membros, de acordo com as
necessidades do grupo e do curso como todo.
Categoria II: Atividades desenvolvidas no programa para a Faculdade de Enfermagem.
Martins (2008) afirma que as atividades desenvolvidas pelo Programa de Educação Tutorial
têm por objetivo melhorar a qualidade da formação dos integrantes do programa quando comparada
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à formação daqueles que só fazem a graduação. O PET favorece o envolvimento, a participação e a
troca de ideias e experiências entre seus integrantes.
Nessa perspectiva, os egressos 3, 4, 5 e 6 corroboram com Martins (2008) quando afirmam:
A partir do PETEM eu pude ampliar meus conhecimentos, me aperfeiçoar no que refere a
falar em público. E tudo isso me ajudou muito na minha profissão, uma vez que estou
constantemente interagindo com pessoas/usuários que dependem da minha orientação e
conduta profissional (EGRESSO 3).
O PET possibilita um amadurecimento acadêmico e pessoal, como: uma melhor
desenvoltura em pesquisas, ensino, docência, postura em público, uma melhor
comunicação, então tudo isso hoje em dia, eu aplico no meu trabalho enquanto enfermeira
tutora de estagio supervisionado e de PSF (EGRESSO 4).
Uma experiência riquíssima. Sempre comento que tenho muito mais saudades do PETEM
do que da própria graduação, apesar de ter vivido intensamente ambos os espaços de forma
bastante sadia. Participar do grupo me propiciou experiências que me levaram à docência.
De um aluno tímido, calado, inexpressivo, passei a um discente proativo, participante
(EGRESSO 5).
O aluno PETEM, ele tem mais iniciativa. É mais comunicativo. Está mais inteirado no
mundo da pesquisa e do ensino, pelo foco que o próprio programa e o tutor dão aos mesmos
(EGRESSO 6).

Podemos identificar que as atividades desenvolvidas pelos alunos do grupo PETEM são
bastante diversificas. Os integrantes do grupo dedicam, pelo menos, 12 horas semanais com
atividades de ensino, pesquisa e extensão. Dentre as quais podemos citar: organização de cursos,
apresentação de seminários e palestras, discussão de textos e filmes, participação em eventos
científicos, construção de artigos e relatórios, estudam uma língua estrangeira e informática,
realizam pesquisas científicas, estudos monográficos, são permanentemente incentivados a
prosseguirem seus estudos em nível de pós-graduação.
As atividades extensionistas têm merecido destaque no grupo com o desenvolvimento de
projetos institucionalizados, a exemplo, do “Saúde em foco nas ondas do Rádio” que acontece
semanalmente, aos sábados, das 11:00 às 12:00h na FM Universitária do município de Mossoró,
que tem como objetivos, promover e contribuir através do desenvolvimento de práticas de educação
em saúde com a formação cidadã – individual e social dos ouvintes da FM Universitária 103.3, e de
contribuir para a mudança dos processos de aprender e produzir em saúde dos alunos do curso de
Enfermagem da FAEN/UERN. E do projeto “Primeiros Socorros nas Escolas” que tem como
objetivo promover ações educativas de Primeiros Socorros para os professores de escolas públicas
do Ensino Fundamental do município de Mossoró, com o intuito de discutir os potenciais de risco
mais frequentes no cotidiano escolar e estimular a autonomia dos profissionais acerca dos primeiros
cuidados em situações de urgência/emergência.
A realização de atividades como essas, tem favorecido uma formação acadêmica global dos
alunos do grupo PETEM, por vivenciarem experiências não presentes nas estruturas curriculares
convencionais, no desenvolvimento de novas práticas e experiências pedagógicas no âmbito do
curso de Enfermagem da FAEN/UERN, colaborando assim para a integração dos mesmos no
mercado profissional e uma melhor qualificação enquanto indivíduo e membro da sociedade.
O PET possui, portanto, um cenário riquíssimo em seu cotidiano, possibilitando aos seus
integrantes abraçarem comportamentos e atitudes semelhantes as que devem adotar como futuros
profissionais em formação nos seus ambientes de trabalho.
Xavier e Goulart (2008) apontam que, em qualquer carreira profissional, as características
começam a ser lapidadas ou adquiridas em reuniões e discussões sadias, em atividades de ensino,
pesquisa e extensão nas quais a pluralidade do Programa proporciona aos seus integrantes.
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CONCLUSÃO
A realização deste estudo sobre a contribuição do Programa de Educação Tutorial em Enfermagem para a formação do acadêmico na Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do
Rio Grande do Norte teve como passos iniciais rever a política de normatização do PET, com seus
objetivos e finalidades para repensar a forma como vem sendo desenvolvido o trabalhado pelo
grupo PETEM na Faculdade de Enfermagem.
Frente ao exposto, entendemos que o PET é de suma importância na formação do
profissional do novo milênio, visto que os objetivos desse programa buscam oferecer uma formação
acadêmica de excelente nível aos alunos de graduação, de incentivar o ingresso na pós-graduação e
de estimular a melhoria da qualidade de ensino de graduação através do desenvolvimento de novas
práticas.
O Programa de Educação Tutorial procura ampliar e aprofundar os objetivos da graduação
realizando ações, que se configuram em atividades que dão a oportunidade de vivenciar
experiências não presentes em estruturas curriculares convencionais, visando uma formação
acadêmica global e inserido o discente a vivencia da tríade de ensino, pesquisa e extensão.
Na FAEN podemos identificar que o grupo PETEM não visa apenas contribuir para a
formação dos petianos e dos demais alunos da academia, com uma gama nova e diversificada de
conhecimento acadêmico, mas assume a responsabilidade de contribuir para a sua melhor
qualificação, como pessoa humana e como membro da sociedade. A ação do grupo e a dedicação
dos alunos e da tutora permitem desenvolver a capacidade de trabalho em equipe, a percepção da
responsabilidade coletiva e do compromisso social. Além de permitir que estas capacidades se
disseminem para os demais alunos da graduação, modificando e ampliando a perspectiva
educacional de toda a comunidade. Este desenvolvimento tem uma interação dinâmica de
contribuição para o projeto Pedagógico de Curso, em processo de mútuo aperfeiçoamento.
Ao realizarmos esta pesquisa percebemos a importância do PETEM para a instituição no
qual ela é vivenciada. Enfrentamos, entretanto, obstáculos para a operacionalização da pesquisa
haja vista que as produções científicas sobre o PET ainda são muito escassas. Há poucos trabalhos
sobre a temática. Com isso, apontamos a necessidade de realizar mais estudos sobre o programa, a
fim de compreendê-lo e de contribuir para o seu constante aprimoramento.
Por fim, conclui-se que o Programa de Educação Tutorial em Enfermagem de Mossoró
desenvolveu e continua desenvolvendo novas práticas e experiências pedagógicas, possibilitando a
interação dos bolsistas e não bolsistas do PETEM com os corpos docentes e discentes da instituição,
corroborando assim para uma formação acadêmica mais ampla, tendo em vista sua capacidade de
refletir sobre aspectos que ultrapassam os limites da graduação. Oferecendo uma formação
acadêmica de excelente nível, visando a formação de um profissional crítico e atuante, orientada
pelo exercício da ética e da cidadania no curso de Enfermagem da FAEN/UERN.
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A FORMAÇÃO EM ENFERMAGEM E O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE:
HISTÓRIA ORAL DE VIDA
Mayara Dantas de Oliveira1; Cecília Nogueira Valença2; Linda Kátia Oliveira Sales.3
RESUMO: O objeto deste estudo se constitui nas mudanças da formação em
enfermagem a partir da implantação do sistema único de saúde, vivenciadas por uma
docente de enfermagem. O objetivo deste estudo é compreender as mudanças na
formação em enfermagem direcionadas ao SUS a partir da história de vida de uma
docente de enfermagem que acompanhou o processo de implantação do SUS. Estudo
qualitativo, através da história oral de vida, descrita por Meihy. Como instrumentos de
coleta de informações, foram utilizados o caderno de campo e um roteiro de entrevista
semiestruturada e para análise dos dados as três etapas da história oral, transcrição,
textualização e transcriação. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de ética da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, pelo parecer numero 025/11 e CAAE
0018.0.428.00-11. Podemos compreender com o estudo as características do modelo de
saúde existente antes do SUS, privatista e hospitalocêntrico, como iniciaram as
discussões para a criação do SUS e os principais programas que impulsionaram sua
implantação, e finalmente o modelo de formação da época, biologista e mecanicista,
totalmente despreocupado com o social do usuário, e as mudanças necessárias para
formar profissionais condizentes com esse novo modelo.
Palavras-chave: enfermagem; formação em enfermagem; sistema único de saúde.
INTRODUÇÃO
O processo de trabalho da enfermagem, entendido como uma prática social
no trabalho coletivo em saúde articula-se como processo crítico, reflexivo, permeado
pelas etapas do assistir/intervir, ensinar/aprender, gerenciar e pesquisar, na perspectiva
de melhoria da qualidade de vida dos envolvidos nesse processo, buscando ainda, a
elaboração de decisões compartilhadas capazes de intervir no processo saúde-doença
individual e coletiva. (URBANETO; CAPELHA, 2004).
A história do ensino da enfermagem sofreu influências dos diversos
contextos de cada época. Portanto, há modelos implícitos nas relações de determinados
períodos históricos, que refletem o cotidiano. (SCHERER; SCHERER; CARVALHO,
2006). Assim, ao longo das transformações no modelo de saúde vigente no país, a
história da formação em enfermagem também sofreu alterações e adaptações.
A prática do enfermeiro, na atenção, na gestão ou na docência, necessita do
desenvolvimento de saberes que permitem a compreensão do trabalho em equipe (a
dinâmica que se constrói quando as pessoas operam em conjunto/grupo) e as
possibilidades de coordenação/intervenção, para gerar situações de aprendizagem e
transformação. (BARBATO; CORRÊA; SOUZA, 2010).
Compreender a formação é essencial para reforçar as relações entre o ensino
e o serviço, para promover ações reflexivas sobre suas práticas e até mesmo reformulá-
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las. Da articulação ensino/serviço podem surgir modificações significativas para o
processo de ensinar e aprender na enfermagem. (NOAL; TERRA, 2009).
Tendo em vista que as ações exercidas pelos futuros enfermeiros exigem
grande responsabilidade, é indispensável uma atuação competente para a construção da
integralidade do atendimento, um dos princípios do Sistema Único de Saúde. Essa
atuação abrange aspectos técnicos, políticos e relacionais, os quais, para serem
desenvolvidos, demandam, por sua vez, a revisão de projetos político/pedagógicos das
instituições formadoras. (DONATI; ALVES; CAMELO, 2010).
Nesta perspectiva, o objeto deste estudo se constitui nas mudanças da
formação em enfermagem a partir da implantação do sistema único de saúde narradas
por uma docente de enfermagem, tendo como objetivo compreender as mudanças na
formação em enfermagem direcionadas ao sistema único de saúde a partir da história de
vida de uma docente de enfermagem, tendo como questão de pesquisa: quais as
mudanças na formação em enfermagem direcionadas ao sistema único de saúde?
MATERIAL E MÉTODOS
Estudo de abordagem qualitativa, através do método da história oral, na
modalidade história oral de vida. A história oral é um método de pesquisa que privilegia
a realização de entrevistas com pessoas que participaram ou testemunharam,
acontecimentos, conjunturas, visões de mundo, como forma de se aproximar do objeto
de estudo. (MEIHY, 1994).
Após a realização da entrevista, há a necessidade de transformar o relato
oral em texto escrito para torná-lo disponível ao público. Para tanto, fazem-se
necessárias as etapas de transcrição, textualização e transcriação, que de acordo com
Meihy (1994), são respectivamente: a passagem rigorosa da entrevista em áudio para
texto; a supressão das perguntas e mudança para um texto corrido onde se corrige
regionalização dos termos e coerência e coesão das palavras; parte em que se atua no
texto de forma mais ampla, invertendo parágrafos, acrescentando ou retirando palavras.
A amostra populacional será composta de uma docente do curso de
graduação em enfermagem na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
(UERN), do campus Caicó, que vivenciou o processo de implantação do SUS. Wanda
Horta foi escolhida com base no propósito deste estudo e nas características da
individualização do método da história oral de vida, ora apresentadas, sendo a
respondente qualificada para dar resposta à questão de pesquisa através do relato de sua
história de vida.
Como instrumentos de coleta de informações, utilizamos o caderno de
campo e um roteiro de entrevista semiestruturada. O roteiro assim como a pesquisa
foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UERN pelo protocolo 025/11.
Após a aprovação, a depoente assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
nos concedendo o direito de realizar as entrevistas, que foram gravadas em aparelho
Mp4 em três encontros. Tendo como eixos analisados o modelo de saúde vigente antes
do SUS, o processo de fundamentação e implantação do SUS, e a formação em
saúde/enfermagem na época em que a depoente se formou, assim como as mudanças
gradativas necessárias para os profissionais atuantes no novo sistema de saúde.
Após o término da transcriação o texto foi repassado ao depoente que nos
concedeu a assinatura da carta de cessão, a última etapa da história oral, na qual o
colaborador, após concordar com os dados contidos na entrevista, autoriza sua
liberação. (MEIHY, 1994).
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ATENÇÃO À SAUDE ANTES DO SUS E SUA CRIAÇÃO
Em meados do século XX a assistência à saúde no Brasil não era direito de
todos e pleno dever do estado. Segundo Escorel (2008) apenas em 1977 o governo
começa a desenvolver um pensamento de seguridade social, aumentando suas
responsabilidades com a população criando o Sistema Nacional de Previdência e
Assistência Social (Simpas). Contudo as atividades estatais tinham pouca
expressividade no que diz respeito a assistência médico-hospitalar-sanitária,
basicamente desenvolviam ações campanhistas, melhoravam os hospitais existentes e
fundavam outros, mas o atendimento era restrito à população contribuinte da
previdência.
O Simpas era composto por três institutos, o Instituto Nacional de
Assistência Médica da Previdência Social (Inamps), o Instituto Nacional de Previdência
Social (INPS) e o Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência
Social (Iapas). (ESCOREL, 2008). Algumas características desse modelo de saúde da
época são relatadas a seguir:
“Eu estava trabalhando em um hospital que era vinculado ao Inamps
[Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social], um
modelo bem privatista mesmo, e chegou um paciente com a receita médica
de uma penicilina, conseguida numa casa de caridade, mas ele não tinha a
carteira de contribuinte, então eu não podia aplicar o medicamento, porque
era norma do hospital, e isso me deixava revoltada e foi fazendo com que eu
me desencantasse com a enfermagem assistencial. Então assim, se por um
lado aconteceu esse desencantamento pela forma que o paciente era tratado
e também pela desvalorização do profissional de enfermagem na área da
assistência, em contrapartida, a gente vinha ganhando espaço na medicina
preventiva e no movimento sanitarista, e eu me encantei com o novo
pensamento que se tinha da saúde, vista não somente como ausência de
doença, mas se pensando no bem estar do indivíduo e do meio em que está
inserido[...]. E eu fiz parte dos movimentos de luta, participando das
militâncias enquanto estudante, e das discussões para a criação de um
sistema que garantisse saúde de qualidade às pessoas [...]”. (Wanda Horta)

A depoente especifica momentos vividos, enquanto estudante de
enfermagem e enfermeira recém-formada, durante as décadas de 1970 e 1980 que foram
de grandes revoluções e mudanças na política, na saúde e na formação em
saúde/enfermagem no Brasil.
A crise previdenciária, a redemocratização política do país e a pressão da
população por melhores condições de moradia, infraestrutura e saneamento foram
suficientes para iniciar um movimento que mobilizou estudantes, profissionais da saúde,
da educação, sanitaristas, políticos e pessoas expressivas da comunidade, a Reforma
Sanitária. O movimento teve origem na década de 1970, sendo idealizado por alguns
intelectuais ligados à medicina preventiva, que se dedicavam a compreender o modelo
assistencial vigente e criticá-lo.
As manifestações em torno da reforma provocaram uma mudança repentina,
que transformou conceitos, idealizou novas bases teóricas, lutando pela melhoria das
condições de saúde e vida da população. (PINHEIRO, 2009).
O marco da Reforma Sanitária e consequentemente para a criação do SUS,
foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde, a qual discutiu e aprovou a unificação do
sistema de saúde, o conceito ampliado de saúde, o direito de cidadania e o dever do
Estado, elaborou novas bases financeiras do sistema e a criação de instâncias
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institucionais de participação social. (ESCOREL, 2008). Em 1988 foi decretada a nova
constituição brasileira que instituiu o SUS e os deveres do Estado em relação à
assistência à saúde da população.
Os princípios e diretrizes que orientam o SUS foram estabelecidos pela Lei
orgânica da saúde: Universalidade, Igualdade e Integralidade na assistência. Esses
princípios garantem que todos os cidadãos tem o direito de conseguir os serviços,
independentemente de complexidade ou custo, e ainda que esses serviços sejam
articulados e contínuos, atuando na prevenção e cura, e em ações individuais e
coletivos. (NORONHA; LIMA; MACHADO, 2008). O SUS ainda garante a
participação da comunidade e a descentralização político-administrativa.
Segundo Barreto et al (2010), o conceito ampliado de saúde foi decisivo
para que os serviços passassem a visualizar não só o indivíduo, mas o ambiente, a
família e o coletivo.
Todas essas mudanças, práticas e teóricas, proporcionaram a melhoria da
assistência à saúde no Brasil, garantindo a universalização, equidade e integralidade no
atendimento, princípios que regem o SUS. Surgiu a necessidade de profissionais e
especialistas da área da saúde para por em prática os programas e estratégias
ministeriais, e a rede de serviços do SUS, em suma tirá-lo do papel.
IMPLANTAÇÃO DO SUS
A década de 1990 testemunhou a transição de um modelo de saúde
centralizado para um sistema de descentralização, tendo o cenário de governos
municipais atuando com extrema importância no campo da saúde. Foram publicadas
quatro Normas Operacionais Básicas (NOBs), respectivamente nos anos de 1991, 1992,
1993 e 1996. (NORONHA; LIMA; MACHADO, 2008).
A implantação do SUS e dos programas do Ministério da Saúde
proporcionaram um crescimento de profissões e mudanças na formação, em saúde.
Assim, a enfermagem, particularmente ganhou força, visibilidade e cresceu, ao longo
dos anos, garantindo respeito pela sua importância no cuidado à população e
manutenção da saúde.
Essa ascensão deve-se, inicialmente, à implantação do Programa de Agentes
Comunitários de Saúde (PACS) no início da década de 1990, que colocou o profissional
enfermeiro como capacitador, responsável por preparar e instruir os Agentes
Comunitários de Saúde (ACS), principal elo entre comunidade e equipe de saúde,
proporcionando um crescente mercado de trabalho para os enfermeiros. (CARNEIRO,
2008). O PACS também levou o SUS para os municípios, o que tornou as ações do
governo mais reconhecidas e acessíveis. No discurso a seguir, compreendemos tal época
da saúde/enfermagem no Brasil:
“Eu percebo que, a década de 90, ela foi importante para a enfermagem no
Brasil. A criação do SUS, e principalmente a implantação do Programa de
Agentes Comunitários de Saúde, que através de uma grande luta com outros
profissionais e uma união da classe, nós conseguimos que fosse o enfermeiro
o instrutor supervisor do ACS. Porque isso não veio determinado pelo
Ministério da Saúde, não foi fácil convencer que o instrutor supervisor do
Agente Comunitário de Saúde seria o enfermeiro. Nós tivemos assim,
grandes debates, foi preciso força da categoria pra que a gente pudesse
realmente conquistar esse espaço.”. “[...] Eu acredito que foi o PACS que
alavancou a implantação do SUS no âmbito dos municípios, né, porque você
vê que ele surge em 91, onde a gente sai da Lei 8.142, da 8.080 em 90 e em
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91 a gente implanta o Programa de Agentes Comunitários de Saúde e aí foi
essa coisa mesmo da construção do SUS.”. (Wanda Horta)

O enfermeiro e o ACS no PACS trabalhavam com a população, produzindo
juntos o cuidado, eles conheciam o território e seus riscos, além de promover educação
em saúde praticando a prevenção e incentivando a população para o alto cuidado. Isso
promovia um atendimento mais integral e igualitário, pois conhecia as dificuldades
principais da população e suas potencialidades.
“Uma das consequências do programa foi a redução da mortalidade
materna e infantil, hoje a gente tem uma realidade diferente no Brasil e o
PACS é um dos grandes responsáveis, os ACS junto com os enfermeiros
realizaram um trabalho que precisa ser lembrado. As ações do PACS
trabalhavam com aquilo que o povo tinha, visando suas necessidades e
trabalhava junto com as pessoas. Então, nós tivemos que reaprender a fazer
saúde em enfermagem agora com a participação do indivíduo. E isso marcou
muito, essa trajetória, implantar por exemplo, o soro caseiro, para evitar a
desidratação, trabalhando isso com as pessoas, praticando a educação em
saúde, criando estratégias para que elas compreendessem o porque daquelas
instruções.”. (Wanda Horta)

Depois da experiência positiva com o PACS, foi criado em 1994 o
Programa de Saúde da Família (PSF) para reorientar o sistema público tradicional,
estimulando o cuidar em saúde direcionado à melhoria da qualidade de vida da
população. O modelo assistencial proposto pelo PSF enfatiza medidas direcionadas ao
indivíduo, família e comunidade, para atendê-lo mediante ações de promoção e proteção
à saúde, colocando o enfermeiro e o ACS como principais atores desse processo.
(CARNEIRO et al, 2008).
Após o PSF várias ações governamentais foram distribuídas para a
população, como por exemplo, campanhas de vacinação; exames preventivos do colo do
útero e mama; vigilância epidemiológica; diagnóstico, tratamento e acompanhamento de
doenças graves ou crônicas, como a tuberculose, hanseníase, diabetes e hipertensão
arterial. E todas essas atividades contam com a colaboração do enfermeiro, seja na
assistência, supervisão ou no levantamento de dados.
Os enfermeiros não conseguiram espaço apenas no PSF, mas também como
gestor dos programas, serviços e até mesmo dos outros profissionais que atuam na
atenção à saúde, garantindo seu espaço e demonstrando competência e responsabilidade,
como podemos perceber no discurso seguinte:
“[...] participei da criação e implantação do PACS, atuei na gestão, como
secretária de saúde do meu município, fui coordenadora do Programa Saúde
da Família, da vigilância sanitária e da assistência medica do meu município
Patos na Paraíba; presidi o conselho municipal de saúde da minha cidade e
pela primeira vez era uma enfermeira que chefiava todo o serviço dos
médicos assim, quebrando paradigmas, foi difícil, desafiador, mas foi
possível numa relação dialógica de respeito e construção coletiva desse
trabalho. Também tive a oportunidade de coordenar o Programa Nacional
de Imunização no meu município após o processo de descentralização, no
período de dez anos, e foi com essa descentralização que a gente conseguiu
uma cobertura vacinal de 98% da população.”. (Wanda Horta)

Podemos perceber com o discurso a autonomia adquirida pelo enfermeiro
nas áreas de assistência, gestão e vigilância sanitária e epidemiológica, identificando
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também as dificuldades encontradas pela depoente na quebra de antigas ideias e
concepções. A partir do novo cenário da saúde brasileira e de um perfil profissional em
constante mudança, a formação em enfermagem não podia ser a mesma, agora tinha a
preocupação de preparar um enfermeiro, com novas atribuições e responsabilidades e
com um processo de trabalho voltado para, ensinar/aprender, assistir/intervir e
gerenciar.
FORMAÇÃO EM ENFERMAGEM NO BRASIL ANTES E DEPOIS DO SUS
No início do século XX a formação na área da saúde era impulsionada pelo
desenvolvimento científico e tecnológico, o que promoveu uma verdadeira revolução
nas ciências biomédicas. Esses rumos possibilitaram a construção do modelo biomédico
de atenção à saúde, caracterizado pelo biologicismo, centrado na figura do médico,
individualista e extremamente especializado, com ênfase na medicina curativa e na
exclusão de práticas alternativas. (BINZ; MENEZES FILHO; SAUPE, 2010).
O modelo biomédico de saúde/doença unicausal, biologicista, foi criado nos
Estados Unidos na década de 1910, o Relatório Flexner fruto de uma observação à
várias universidades americanas e serviu de base para o mundo todo, nele era
desconsiderado as dimensões social, psicológica e econômica da saúde. A ênfase no
modelo biomédico, centrado na doença e no hospital, conduziu os programas
educacionais da área de saúde a uma visão reducionista. (PAGLIOSA; DA ROS, 2008).
Podemos perceber as características do modelo na seguinte fala:
“Eu me formei nos anos 70, época em que o Brasil passava por a ditadura
militar e que o método de ensino na área da saúde era muito tecnicista,
biologicista e hospitalocêntrico. A formação era voltada para a doença, para
o serviço e visava um profissional para servir ao médico. O modelo de saúde
que existia antes do SUS era totalmente assistencial, os profissionais tinham
uma visão biologicista, tecnicista, focados nos procedimentos, tinham a
doença como centro de tudo, o paciente vinha em segundo plano no
atendimento, e a importância de se conhecer sua condição de vida,
atividades que desenvolvia, alimentação e antecedentes era desconhecida ou
simplesmente ignorada.”. (Wanda Horta)

Essa característica é ratificada pela história da enfermagem, a qual evidencia
que o sistema nigthingaleano e a hegemonia do modelo médico-assistencial privatista
tem o hospital como principal espaço de trabalho, sendo o enfermeiro preparado desde a
formação para estar em segundo plano em um ambiente em que normalmente seguiria
ordens. No sistema criado por Florence Nigthingale no final do século XIX, a formação
do enfermeiro era realizada com ênfase nas técnicas, em que a habilidade manual, a
capacidade de memorização, a postura e a mecânica corporal no desenvolvimento das
técnicas eram imprescindíveis, além do capricho, da organização e da perfeição.
(BARRETO et al, 2010).
“Na época em que me formei a enfermagem era pouco valorizada, não era
bem vista pela sociedade e éramos tratados muito mal. Pra você ter ideia, eu
trabalhei em um hospital que eu era a única enfermeira e eu fiquei feliz
quando ele fechou, porque eu não tinha direito a uma cadeira pra sentar,
além de existir diferença entre a comida dos médicos e dos outros
profissionais do hospital. Mas foi nessa época também, que a saúde pública
estava nascendo, com sua medicina preventiva, focando-se na saúde do
homem. Na faculdade a gente começou a discutir sobre os assuntos e
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recebemos habilitação em saúde pública, e eu me encantei. E aí a gente lutou
a minha geração, ela lutou muito por respeito, nós lutamos pela garantia de
maiores espaços profissional, e junto com o SUS, com a criação do SUS, a
gente conseguiu muitas conquistas. O perfil do profissional de enfermagem e
seu espaço nos serviços de saúde foram sofrendo mudanças, e as instituições
formadoras tiveram que adequar as disciplinas e metodologias na academia
para essa nova representação que o enfermeiro vinha adquirindo.”. (Wanda
Horta)

Então, com a criação de um novo modelo de assistência à saúde, e,
principalmente, pela própria mudança no pensamento que se tinha e que se passou a ter
de saúde, a formação dos novos profissionais tinha que seguir essa nova percepção e ser
pautada nesse novo modo de ver a saúde e como era a melhor forma de cuidar das
pessoas,
“ [..] diante dessa lógica e diante dessa realidade, houve a necessidade
também, de formar esse profissional agora com uma visão mais ampliada de
saúde [...].”. (Wanda Horta)

Diante de tantas mudanças e conquistas percebemos ainda que se faz
necessário uma reestruturação pedagógica, fundamentada nos pilares da educação
contemporânea no sentido de formar profissionais com capacidade de aprender a
aprender, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver junto e aprender a ser,
garantindo a capacitação de enfermeiros com competência para atuar com autonomia e
discernimento, a fim de assegurar a integralidade da atenção à saúde com qualidade,
eficiência e resolutividade. (SILVA et al, 2010).
A formação foi ao longo dos anos pautando-se para um profissional
generalista, com uma visão de saúde mais ampliada, preocupado com o social das
pessoas e com a saúde de sua população, voltando seu trabalho para a promoção da
saúde e prevenção de agravos, preparando-o para atuar na assistência e na gerencia do
SUS.
CONCLUSÃO
O conceito sobre o que é saúde e sobre sua reestabilização vem sofrendo
mudanças impulsionadas pelos modelos políticos, pelas descobertas microbiológicas,
tecnológicas, pensamentos filosóficos e novos conceitos que ampliaram suas definições
e o modo de se cuidar do indivíduo. Antes se preocupando apenas com o biológico e
visando uma formação hospitalocêntrica e biologicista, modelo médico-assistencial e
unicausal, passando a acreditar na multicausalidade, preocupando-se com o ambiente, o
social e o econômico do indivíduo, procurando uma formação que propicia ao
profissional uma visão mais ampliada do indivíduo.
No âmbito nacional, um dos principais marcos para uma mudança radical e
contínua do modo de se enxergar o processo de saúde/doença da população foi a criação
do SUS e as iniciativas criadas pelo governo para sua efetivação. O SUS está previsto
nas suas regulamentações em todas as ações e serviços à saúde, sejam eles preventivos
ou curativos, prestados por órgãos e instituições públicas sejam elas municipais,
estaduais, federais ou fundações, administrados ou mantidos direta e indiretamente pelo
Poder Público.
Assim sendo, foi necessário repensar a formação em saúde/enfermagem,
tendo em vista que esta torna-se a gênese das transformação e das concepções dos
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acadêmicos e futuros profissionais de saúde para um ideário compromissado com a
construção e implementação do SUS.
Com a intenção de transformar o acadêmico em um profissional
comprometido com as pessoas, o país, o processo ensino/aprendizagem, a atenção à
saúde e a gestão, permitindo o conhecimento da realidade do SUS. O preparando para
atuar dentro desse sistema, conhecendo em loco seus desafios, conquistas, deficiências,
mas, sobretudo sua importância para a população.
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A FORMAÇÃO EM SAÚDE/ENFERMAGEM ENQUANTO ESPAÇO DE
CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS
Sthefane Danielle Félix Tavares1; Moêmia Gomes de Oliveira Miranda2
RESUMO
Este artigo tem como objetivo levantar as possibilidades apresentadas pela formação em
saúde/enfermagem para se constituir em espaço de consolidação do SUS. Para alcançar o

objetivo proposto realizamos uma criteriosa revisão bibliográfica sobre o processo de construção e
consolidação do Sistema Único de Saúde - SUS, identificando os desdobramentos para a formação em
saúde/enfermagem. Posteriormente, estudamos os documentos relativos ao processo de formação do
enfermeiro, em especial os programas das disciplinas cursadas no primeiro semestre letivo da
formação. O estudo possibilitou apreender que ainda que complexo e contraditório, o movimento

pela reorganização da atenção à saúde também vem avançando, de modo especial com a
implantação da Estratégia Saúde da Família. Significa colocar o SUS como interlocutor nato
das instituições formadoras na formulação e implementação dos projetos políticos de
formação dos profissionais e não como mero campo de estágio em aprendizagem prática.
Concluímos que intenção de transformar o processo de formação e a gestão do trabalho em
saúde não pode ser considerada como ato eminentemente técnico. Trata-se de uma ação
política uma vez que envolve mudanças nas relações estabelecidas; nos processos, nas
práticas em saúde e nos atores envolvidos e exige uma articulação intra e intersetorial. No
caso da formação na área da saúde, ao adotar os princípios e diretrizes constitucionais do
SUS, como determinante na formulação da política no SUS para a mudança na graduação,
amplia a responsabilidade social da universidade, uma vez que atende a exigências das lutas
nacionais por saúde realizadas no contexto da reforma.
PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem; Formação; SUS
INTRODUÇÃO
No Brasil, nas décadas de 70 e 80 do século XX, no contexto da luta pela
democratização do país, originou-se o movimento pela reforma sanitária, culminando com a
criação do SUS na Constituição Federal de 1988. A Constituição significou marco histórico,
nos anos 1980, na política social, em função da reorganização institucional do sistema de
proteção social brasileira que altera profundamente a natureza das relações
intergovernamentais. Os traços estruturais desse novo sistema foram marcados pela
descentralização, pela crítica ao padrão autoritário no que se refere à centralização decisória e
financeira, pelo reconhecimento da dívida social, pela consolidação do regime democrático,
pela prioridade ao crescimento ao emprego, pelo aumento do salário real e melhor
distribuição da riqueza e da renda.
No entanto, apesar do significativo avanço legal, a Constituição assume um caráter
frágil e inacabado tendo em vista a necessidade de uma legislação complementar que
assegurasse a consolidação efetiva do projeto reformista. Entretanto, essa legislação
concentrou-se, nos anos 1990, em um contexto político e econômico marcadamente hostil ao
projeto reformista. Assim, a partir de 1989, momento previsto para iniciar a construção da
1
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legislação complementar, se instala um período de reversão de todo o processo, definindo a
contrarreforma impulsionada por forças políticas conservadoras (VAZQUEZ et al., 2004).
O governo Collor de Mello, nos anos 1990, inseriu o Brasil no contexto de reformas
conservadoras que se expressam na ampliação do escopo e da importância das ações
assistenciais e clientelistas na agenda estatal; esvaziamento da estratégia reformista em
diversos setores, gerando descontinuidade e paralisia decisória; desmonte orçamentário e
burocrático no campo social, logo após a promulgação da Constituição; oposição sistemática
do executivo no processamento constitucional da agenda reformista.
Enquanto o governo Collor tenta desfigurar as inovações implementadas pela
Constituição de 1988 no que se refere à questão social, durante o governo Fernando Henrique
Cardoso, a estratégia reformista é retomada. Porém, os avanços pretendidos e alcançados
foram enfraquecidos, e, em alguns casos, impedidos em função do impacto da política
econômica adotada que, por um lado, pressiona e reduz os recursos financeiros e os direitos;
por outro, amplia a demanda por proteção social.
Na década de 1990, configurou-se a existência de expressivo contingente de atores
sociais empenhados na construção e consolidação do SUS. Entre esses atores, citamos os
secretários municipais e estaduais de saúde, o Conselho de Secretários Municipais de SaúdeCOSEMS, o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde-CONASEMS, os
trabalhadores de saúde, o Conselho Nacional de Saúde-CNS, os Conselhos Estaduais e
Municipais de Saúde, diversas entidades e organizações não-governamentais.
Trata-se de um contingente bastante heterogêneo, mas que conquistou avanços
inegáveis nas formas de gestão do SUS e na constituição de espaços democráticos de
negociação, no processo de descentralização da saúde, na ampliação da rede pública de
serviços, no aumento da cobertura e do acesso (SANTOS, 2000).
Apesar das críticas, a existência desse movimento social, de organicidade variável,
possibilitou defender o setor saúde de orientação neoliberal geral de enxugamento do Estado e
de diminuição dos investimentos públicos na área social. Ao contrário, o avanço na
construção do SUS tem implicado compromissos crescentes do Estado com o financiamento,
prestação e regulação das ações em saúde (SANTOS, 2000; GERSCHMAN, 1997).
Ainda que complexo e contraditório, o movimento pela reorganização da atenção à
saúde também vem avançando, de modo especial com a implantação da Estratégia Saúde da
Família. Porém, em conseqüência, têm crescido as pressões e demandas pelas mudanças na
formação dos trabalhadores de saúde. Essa demanda crescente tem surgido de diversos
segmentos, como usuários e gestores de todas as esferas do sistema (CAMPOS; BELISÁRIO,
2001).
Porém, é esse cenário contraditório que abre perspectivas para o movimento de
mudanças na formação dos trabalhadores. Assim, o SUS tem assumido um papel mais ativo
na reorganização das estratégias e modos de fazer saúde que, por sua vez, tem sido capazes de
provocar desdobramentos nas estratégias e modos de ensinar e aprender.
Descortinar esta realidade se constituiu em objeto de estudo que tem como objetivo
levantar as possibilidades apresentadas pela formação em saúde/enfermagem para se
constituir em espaço de consolidação do SUS.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para alcançar o objetivo proposto realizamos uma criteriosa revisão bibliográfica sobre o
processo de construção e consolidação do Sistema Único de Saúde - SUS, identificando os
desdobramentos para a formação em saúde/enfermagem.
A revisão bibliográfica significa a tentativa de resolver um determinado problema por

meio de referenciais teóricos encontrados na literatura. Se constitui, portanto, em uma
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diversidade de conhecimentos humanos produzidos em obras cuja base fundamental se refere
a condução “do leitor a determinado assunto e à produção, coleção, armazenamento,
reprodução, utilização e comunicação das informações coletadas para o desempenho da
pesquisa” (FACHIN, 1993, p. 102).

Posteriormente, estudamos os documentos relativos ao processo de formação do enfermeiro,
em especial os programas das disciplinas cursadas no primeiro semestre letivo da formação.

Após este momento o material foi submetido a um novo exame onde foram
estabelecidas relações e associações entre eles e, assim, passando então a combiná-los, separálos ou reorganizá-los. Esse movimento visa ampliar o campo de informações, produzindo um
novo conhecimento.
Este projeto não foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN uma vez que se trata de estudos de
revisão de literatura e documentos que estão acessíveis à consulta pública na FAEN.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Historicamente, o modelo que tem orientado o processo de formação dos trabalhadores
da área de saúde é de abordagem biologicista, medicalizante e procedimento-centrada. O
modelo pedagógico hegemônico de ensino é centrado em conteúdos, organizado de maneira
compartimentada e isolada, fragmentando os indivíduos em especialidades clínicas, centrando
as oportunidades de aprendizagem na clínica, incentivando a especialização precoce.
Algumas iniciativas têm se constituído em gestos no sentido de introduzir mudanças
no processo de formação visando superar esse modelo. Entre elas, citamos o Programa de
Interiorização do Trabalho em Saúde-PITS; Capacitação e Formação em Saúde da Família;
Profissionalização dos Trabalhadores na Área de Enfermagem-PROFAE; Desenvolvimento
Gerencial das Unidades Básicas de Saúde-GERUS; Especialização em Gestão de Sistemas e
Serviços de Saúde; Programa de Incentivo às Mudanças Curriculares de Graduação em
Medicina-PROMED; mestrados profissionais; cursos de formação de conselheiros de saúde e
de agentes do ministério público para o fortalecimento do controle social no SUS; entre outros
(BRASIL, 2004).
Todas essas iniciativas propõem ou possibilitam processos cooperativos entre as
instituições formadoras e o sistema de saúde. No entanto, por se apresentarem de forma
múltipla e fragmentada, bem como orientadas por concepções heterogêneas, constituíram-se
em ações limitadas no sentido de alimentar processos de mudança. Por outro lado, não
desafiaram os diversos atores para assumir uma postura de mudança de suas práticas e do
trabalho coletivo.
A crítica em torno desse modelo de formação vem se acumulando há muitos anos e
constituindo-se em movimentos organizados de docentes e estudantes em busca de estratégias
para a inovação e mudança na orientação e organização dos cursos.
Porém, a formação, isoladamente, não é suficiente para provocar a mudança. Assim, a
qualificação das equipes nacionais, estaduais e municipais, de condução das diversas áreas
técnicas, é parte integrante desse projeto, visando apoiar as demais esferas de gestão, sempre
estimulando a descentralização da gestão e a regionalização da atenção bem como a
permeabilidade ao controle social.
Desse modo, as políticas definidas para orientar a formação e o desenvolvimento de
trabalhadores para o setor, tem, como pressuposto, a articulação entre os componentes da
gestão, da atenção, do ensino e do controle social, denominado, pelo Ministério da Saúde, o
quadrilátero da educação permanente em saúde. O processo de mudança requer, como base de
sustentação, o profícuo diálogo das instituições formadoras com a rede de gestão da política e
da atenção à saúde, bem como com o órgão de controle social.
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Significa colocar o SUS como interlocutor nato das instituições formadoras na
formulação e implementação dos projetos políticos de formação dos profissionais e não como
mero campo de estágio em aprendizagem prática.
A Constituição Federal estabelece que compete ao SUS ordenar a formação de
recursos humanos na área da saúde (BRASIL, 1988). A Lei Orgânica da Saúde afirma que a
política para os trabalhadores da área deve cumprir o objetivo de organizar um sistema de
formação em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação, além de programas de
permanente aperfeiçoamento de pessoal (BRASIL, 1990). Não significa dizer que o setor
educacional fica fora do ordenamento da formação ou da organização do sistema de
formação. Esse setor detém os instrumentos de gestão e a legitimidade de regulação da
educação nacional. Entretanto, as funções sociais do ordenamento, controle, fiscalização,
auditoria e avaliação são funções do Estado e assumem características próprias no setor da
saúde (CECCIM; FEUERWERKER, 2004).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A intenção de transformar o processo de formação e a gestão do trabalho em saúde
não pode ser considerada como ato eminentemente técnico. Trata-se de uma ação política uma
vez que envolve mudanças nas relações estabelecidas; nos processos, nas práticas em saúde e
nos atores envolvidos e exige uma articulação intra e intersetorial.
No caso da formação na área da saúde, ao adotar os princípios e diretrizes
constitucionais do SUS, como determinante na formulação da política no SUS para a
mudança na graduação, amplia a responsabilidade social da universidade, uma vez que atende
a exigências das lutas nacionais por saúde consolidadas nas Conferências Nacionais de Saúde
realizadas no contexto da reforma.
REFERÊNCIAS
BRASIL. Constituição. República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal/Centro
Gráfico, 1988.
______. Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990. Dispões sobre a participação da
comunidade na questão do Sistema Único de Saúde – SUS e sobre as transferências
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Diário
Oficial da União, Brasília,DF, 31 dez. 1990. p. 25.694-5.
______. Ministério da Saúde. Políticas de Educação e Desenvolvimento para o SUS:
caminhos para a educação permanente em saúde. Brasília,DF: Ministério da Saúde, 2004.
CAMPOS, Francisco Eduardo; BELISÁRIO, Soraya Almeida. O Programa Saúde da Família
e os Desafios para a Formação Profissional e Educação Continuada. Interface:
Comunicação, Saúde, Educação, Botucatu, v. 5, n.9, p. 133-142, 2001.
CECCIM, R. B.; FEUERWERKER, L. C. M. Mudança na Graduação das Profissões de
Saúde sob o Eixo da Integralidade. Caderno de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 20, n. 5. p.
1400-1410, 2004.
FACHIN, O. Fundamentos de Metodologia. São Paulo: Atlas, 1993.

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

921

GERSCHMAN, S. Democracia, Políticas Sociais e Globalização: relações em revisão. In:
GERSCHMAN, S.; VIANNA, M. L. W. (Orgs.). A Miragem da Pós-Modernidade:
democracia e políticas sociais no contexto da globalização. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 1997.
SANTOS, N. R. A Prática Social através dos Conselhos de Saúde. Divulg. Saúde Debate,
Rio de Janeiro, n. 22, 2000.
VAZQUEZ, D. A., et al. Política Econômica e Política Social no Brasil nos Anos 1990:
possibilidades e condicionantes. Economia e Sociedade, Campinas,SP, ano. 13, v. 2, n. 23, p.
147-167, jul./dez. 2004.

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

922

A FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA NA PERSPECTIVA DO
SUS E DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
Taciana Maria Feliciano de Souza1; Daniela Mendes da Veiga Pessoa2

RESUMO: A Estratégia Saúde da Família (ESF) vem se consolidando como uma estratégia que
busca aprimorar o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS). Desde a introdução das
equipes de saúde bucal na ESF, foi firmado um importante campo de trabalho para os cirurgiõesdentistas no SUS. Este estudo objetiva conhecer o perfil de formação dos profissionais de
odontologia inseridos na ESF do município de Caicó (RN), buscando investigar se esse perfil é
adequado às diretrizes e objetivos desse programa. Trata-se de uma pesquisa exploratória de
natureza quantitativa, que utilizou como instrumento de coleta de dados um questionário semiestruturado aplicado a 23 dentistas atuantes na ESF de Caicó (RN). Os dados foram analisados a
partir de estatística descritiva, utilizando-se o programa Excel 2007. Os resultados evidenciaram
que 56,5% dos Cirurgiões-Dentistas são do sexo masculino, com faixa etária entre 21 e 40 anos de
idade, cerca de 82,6% tem 10 anos deformados com graduação na Universidade Federal do Rio
Grande do Norte. Quanto à capacitação 82,6% possui especialidade em determinada área da
odontologia. 60,8% não considera a formação recebida na graduação adequada para atuação na
ESF. 100% realizam atividades relacionadas à promoção e prevenção de saúde, executadas na
própria unidade ou em escolas e associações de grupos. 78,3% confirmaram a necessidade de
mudanças na formação de futuros profissionais. Concluiu-se que a formação desses profissionais
não é adequada para atuação na ESF, sendo a qualificação/capacitação dos mesmos um caminho
para alcançar uma maior qualidade dos serviços de atenção à saúde pública.
PALAVRAS-CHAVES: Estratégia Saúde da Família (ESF); Formação em Odontologia; Sistema
Único de Saúde (SUS).
INTRODUÇÃO
O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado pela Constituição Federal de 1988, sendo
definido, de acordo com a Lei 8.080, como um sistema de caráter público, formado pelo conjunto
de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e
municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público,
caracterizando uma rede de serviços regionalizada, hierarquizada, com direção única em cada esfera
do governo e sob controle de seus usuários, que tem como objetivo o reordenar os serviços e ações
de saúde (ALMEIDA et al., 2010).
Com a criação do SUS, a saúde no Brasil passa a ser caracterizada pelo fortalecimento da
atenção básica, a partir do desenvolvimento de ações estratégicas, dentre as quais se destaca a
Estratégia Saúde da Família (ESF), introduzida no país pelo Ministério da Saúde, em 1994. Essa
estratégia consiste numa tentativa de consolidar a Reforma Sanitária e fortalecer o SUS. Nesta,
prioriza-se o atendimento integral, contínuo, com equidade e resolutividade, por meio de prática
humanizada, e desenvolvimento de ações de prevenção e promoção de Saúde. Além disso, a
estratégia busca seguir as diretrizes e princípios básicos de universalização, descentralização,
integralidade e participação da comunidade, preconizados pelo SUS. Outra característica da ESF é
1
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apresentar caráter substitutivo das práticas tradicionais, práticas sob responsabilidade da unidade
básica de saúde e estímulo ao desenvolvimento do trabalho em equipe multiprofissional
(MORETTI-PIRES; RODRIGUES et al., 2009).
Inicialmente, as equipes de saúde da família eram compostas por um médico, uma
enfermeira, um auxiliar de enfermagem e cinco a seis agentes comunitários de saúde. Em outubro
do ano 2000, o Ministério da Saúde, pela Portaria nº 1444 (BRASIL, 2000), consolidou a inclusão
da saúde bucal na ESF. Apesar de tardia, a inclusão das Equipes de Saúde Bucal às equipes de
saúde da família, já existentes, representou um grande avanço para a Odontologia, acarretando uma
nova perspectiva que propõe a reorganização do modelo de atenção e ampliação do acesso às ações
de saúde, garantindo atenção integral aos indivíduos e às famílias objetivando uma melhoria dos
índices epidemiológicos de saúde bucal (ALMEIDA et al., 2010).
Avanços importantes foram conseguidos com a implantação da Equipe de Saúde Bucal
(ESB) na ESF tais como: mudança na prática assistencial, inserção de outras categorias
profissionais, como Técnicos em Higiene Bucal (THB) e Auxiliar de Saúde Bucal (ASB) na rede de
serviços municipais e participação conjunta de instituições de ensino superior no desenvolvimento
das atividades, propiciando uma expansão dos serviços odontológicos para além dos consultórios e
clínicas particulares e firmando a ESF como uma importante fonte de emprego para o cirurgiãodentista na conjectura atual (BARBOSA, BRITO e COSTA, 2007; ARAÚJO e DIMENSTEIN,
2006).
Com o advento da Estratégia Saúde da Família, a abordagem sanitarista voltou-se para uma
proposta de inversão do modelo assistencial que, até então, era técnico-assistencial e restrito à
clientela reduzida. Passou-se, então, para uma abordagem com ênfase na atenção básica e partindose do núcleo familiar. Na atualidade, percebe-se que este novo paradigma de formação voltado para
a realidade social, apesar de já estar presente no pensamento acadêmico com relação atenção em
saúde bucal, não se mostra evidente na prática, pois a maioria dos profissionais egressos das
universidades de odontologia recebeu uma educação voltada para o tecnicismo (ARAÚJO e
DIMENSTEIN, 2006; PINHEIRO et al., 2008).
De acordo com Araújo e Dimenstein (2006), o cirurgião-dentista que trabalha na ESF
depara-se com muitos desafios, pois recebeu uma formação voltada para questões biológicas,
curativas e técnicas, com pouca ênfase nos fatores socioeconômicos e psicológicos do processo
saúde-doença, bem como para o desenvolvimento de atividades de promoção e prevenção da saúde,
estando, muitas vezes, despreparado para atuar neste novo modelo de atenção.
Na tentativa de mudar essa realidade, se faz necessário por parte das universidades uma
postura diferenciada na condução dos cursos de graduação, promovendo a integração de recursos
humanos na formação acadêmica do profissional de Odontologia, a fim de preparar os futuros
profissionais para a atuação não apenas em consultórios e clínicas privadas, mas nos serviços
públicos, e incentivá-los à prática de ações de promoção e prevenção de saúde na assistência básica,
e dessa forma contribuir para a inversão do modelo assistencial de saúde, ainda hegemônico,
caracterizado pela assistência à doença em detrimento da promoção da saúde, pela prática técnicobiologicista (BARBOSA, BRITO e COSTA, 2007; ARAÚJO e DIMENSTEIN, 2006).
A partir do ano 2000, novas Diretrizes Curriculares Nacionais surgiram para os cursos da
área da Saúde, entre eles o de Odontologia, com o objetivo de formar profissionais mais
competentes e habilitados para atuar com qualidade e resolutividade no Sistema Único de Saúde
(SUS), reforçando a necessidade da inserção de acadêmicos em cenários reais de práticas dos
serviços de saúde para desenvolvimento de espírito crítico, sensibilidade social e humanismo, bem
como do trabalho em equipe para melhorar o contato com o usuário no atendimento individual. Tais
diretrizes representam um grande desafio para as instituições que precisarão sair de um modelo
centrado no diagnóstico, tratamento e recuperação de doenças para um novo modelo de promoção
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de saúde, prevenção das doenças e cura das pessoas nos mais distintos cenários (SALIBA et al.,
2009; COTTA et al., 2006).
Nesse contexto, o objetivo desta pesquisa é conhecer o perfil de formação acadêmica do
cirurgião-dentista inserido na Estratégia Saúde da Família do município de Caicó/RN. Além disso,
buscou-se investigar se esta formação apresentou-se adequada às diretrizes e objetivos da Estratégia
Saúde da Família (ESF), no que tange às questões de promover, proteger e recuperar a saúde da
população, além de compreender a experiência de trabalho desenvolvido pelas equipes de saúde
bucal no município pesquisado.
MATERIAL E MÉTODOS
Este estudo foi desenvolvido no período de dezembro de 2011 a Março de 2012 no
município de Caicó – RN. Os sujeitos da pesquisa foram todos os vinte e três (23) cirurgiões
dentistas que trabalhavam nas Equipes de Saúde Bucal integrados na Estratégia de Saúde da Família
(ESF) do município. A técnica de coleta de dados empregada foi uma entrevista semi-estruturada,
composta de perguntas abertas e fechadas.
No roteiro de entrevista foram consideradas variáveis como gênero, idade, tempo de
formação, tempo de atuação e capacitação na ESF, trabalho em equipe multiprofissional,
epidemiologia, ações e atividades de promoção e prevenção de saúde.
A análise dos dados foi realizada a partir de estatística descritiva. Foi utilizado para análise o
programa Excel 2007.
A pesquisa foi realizada seguindo as normas que regulamentam a pesquisa em seres
humanos contidas na Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (Brasil, 1996). O projeto
e seus anexos foram encaminhados ao Comitê de Ética da Universidade do Estado do Rio Grande
do Norte (UERN) para análise e recebeu parecer favorável sob Parecer nº 068/11.
Visando garantir que todos os direitos dos sujeitos da pesquisa fossem respeitados, foi
entregue um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), em duas vias, no qual foi
assinado pelos entrevistados, ficando uma cópia em seu poder. Foram garantidos a participação
voluntária e o anonimato do sujeito pesquisado.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao estudar os cirurgiões-dentistas da rede municipal de Caicó-RN partiu-se da hipótese de
que haviam lacunas importantes entre a sua formação, em nível da graduação e preparo para sua
inserção na rede básica de saúde do município.
Dos 23 cirurgiões-dentistas entrevistados, 56,5% (13) são do sexo masculino e 43,5% (10)
do sexo feminino. Esses achados diferem do que foi observado por Vilarinho, Mendes e Prado
Júnior (2007) e Villalba, Madureira e Barros (2009), que apontaram a predominância de
profissionais do sexo feminino atuando no serviço público.
A idade dos profissionais entrevistados encontrou-se entre 21 e 40 anos, o que se aproxima
aos achados de Rodrigues et al. (2009), em seu estudo sobre o perfil dos cirurgiões-dentistas de
Feira de Santana (BA), cuja faixa etária observada entre os profissionais foi de 23 e 45 anos de
idade. A faixa etária encontrada no estudo denota a predominância de um grupo jovem de
profissionais de saúde da Odontologia no ESF do município de Caicó/RN.
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Quanto ao ano e local de formação, 82,6% (19) do grupo pesquisado possui até 10 anos de
formado e 73,9% (17) fizeram sua graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN). Em relação ao tempo de atuação no serviço público, dos 23 profissionais entrevistados,
73,9% (17) atuam a mais de cinco anos e 73,9% (17) também atuam no setor privado, prestando
atendimento na ESF e em consultório particular. Estes achados apontam para uma realidade que
refere cirurgiões-dentistas com formação recente atuando no município de Caicó/RN e assemelhase ao observado por Araújo e Dimenstein (2006), ao analisarem o perfil do cirurgião-dentista
inserido na ESF, no Estado do Rio Grande do Norte, encontraram também maior predominância do
tempo de formado no período de até 5 anos. Diferente dos achados de Vilarinho, Mendes e Prado
Júnior (2007), em estudo do perfil dos cirurgiões-dentistas integrantes da ESF realizado em
Teresina (PI), que encontraram um período de 17 a 23 anos de graduados.
Rodrigues et al. (2009), estudando o perfil dos cirurgiões-dentistas de Feira de Santana
(BA), também observaram que a maioria dos entrevistados (92%) declararam ter inserção pública e
privada. Os resultados obtidos revelaram a existência de algumas incompatibilidades entre os
propósitos normativos da ESF e as condições objetivas para o exercício da prática profissional em
Odontologia, achado esse compatível com Chaves (2008).
Quanto às especialidades 82,6% (19) dos entrevistados afirmou possuir especialização nas
áreas de ortodontia, prótese, saúde coletiva, dentística ou endodontia (Figura1).

Figura 1. Distribuição dos cirurgiões-dentistas segundo especialidades. Caicó-RN,
2012.

Os dados encontrados nesta pesquisa corroboram o estudo de Morita et al (2010) ao
estabelecer o perfil do cirurgião-dentista brasileiro, no qual revela que a especialidade odontológica
que possui o maior número de dentistas no Brasil é a Ortodontia e Ortopedia Facial, contrastando
com a Saúde Coletiva. Um pequeno percentual dos sujeitos revelou ter especialização em Saúde
Coletiva. Esta última, segundo Morita (2010) é referida como a área que possui o menor número de
profissionais dentistas entre as especialidades mais freqüentes no Brasil.
Quando questionados quanto à preparação para atuação na ESF, 60,8% (14) afirmaram não
terem recebido uma formação adequada para atuação no serviço publico, dentre os quais 64,3% (9)
apontaram a diferente realidade encontrada em relação às condições de trabalho existentes na
faculdade quando comparadas a ESF como justificativa principal para esse despreparo. Apenas
39,1% (9) consideram sua formação adequada para atuar no serviço público (Figura 2).
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Figura 2. Distribuição dos cirurgiões-dentistas quanto à preparação
para atuação na ESF.Caicó-RN, 2012.

Ao serem interrogados quanto à preparação para prestação de atendimento humanizado,
82,6% (19) dos profissionais entrevistados afirmaram ter recebido uma formação adequada,
alegando que este tema foi amplamente abordado durante sua formação. Em relação à preparação
para atuação em equipe multiprofissional, 56,5% (13) dos entrevistados não consideram ter
recebido formação adequada, apontando o isolamento e a fragmentação de especialidades como
sendo os fatores determinantes para essa situação.
Além disso, 65,2% (15) dos profissionais entrevistados relataram encontrar dificuldade para o
desenvolvimento de trabalho em equipe multiprofissional, dentre os quais 46,7% (7) apontaram
como maior dificuldade a falta de comunicação entre os membros da equipe de saúde e 33,3% (5)
apontaram a falta de interesse dos demais membros da equipe de saúde como principal dificuldade
para o trabalho em equipe multiprofissional.
Quanto ao preparação para desenvolvimento de ações de promoção e prevenção de saúde,
houve unanimidade por parte dos entrevistados onde 100% (23) dos profissionais entrevistados
afirmaram que foram preparados durante sua formação para realizar ações e atividades de promoção
e prevenção de saúde, dentre os quais 65,2% (15) apontaram orientação de higiene bucal (OHB),
palestras e aplicação tópica de flúor (ATF) em escolas e creches, escovação supervisionada,
distribuição de kits escovação como as ações mais realizadas nas unidades onde trabalham e 21,7%
(5) dos profissionais relataram que além dessas atividades também realizam visitas domiciliares e a
associações de grupos.
Sobre a preparação para trabalhar com epidemiologia, 56,5% (13) dos entrevistados
afirmaram que foram bem preparados durante a formação para trabalhar com epidemiologia e
43,5% (10) relataram não terem sido preparados na graduação para utilizar epidemiologia no
planejamento de ações, alegando que esta era utilizada apenas para desenvolvimento de atividades
de ensino. 78,3% (18) revelaram não utilizar epidemiologia no trabalho. 69,1% (16) dos
entrevistados, quando questionados sobre preparação para atuar num sistema de referência e contrareferência, afirmaram que a formação recebida durante a graduação não foi suficiente, dos quais
71,4% (7) apontam como principal justificativa para não trabalharem nesse tipo de sistema a
ausência de centros especializados dentro do município.
Quanto aos cursos de capacitação, 56,5% (13) dos dentistas afirmaram terem participado de
algum curso de capacitação realizado na Regional de Saúde localizada no próprio município, sendo,
em sua maioria, promovidos pela Secretaria Municipal de Saúde. Dentre esses, 84,6% (11)
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apontaram conceitos introdutórios relacionados ao SUS, ESF e humanização como sendo os temas
mais abordados.
Finalizando a pesquisa, os cirurgiões-dentistas foram interrogados acerca da necessidade de
mudanças na formação de novos profissionais, visando proporcionar um melhor desenvolvimento
das ações de saúde e uma melhor qualidade de vida da população atendida. Nesse contexto, 78,3%
(18) dos entrevistados confirmaram a necessidade de mudanças na formação de futuros
profissionais, entre esses 55,5% (10) responderam que a saúde coletiva e a ESF devem ser mais
exploradas durante a graduação devendo haver um maior contato dos acadêmicos com o serviço
público e maior incentivo para realização de pesquisas na área da saúde coletiva. 11,1% (2)
apontaram a necessidade de uma maior interação entre os profissionais da saúde durante a formação
de modo a explorar mais o trabalho em equipe multiprofissional e 16,7% afirmaram que deve haver
uma maior associação do tratamento curativo com a prática social das políticas públicas de saúde
durante a formação dos futuros profissionais. (Figura 3).

Figura 3: Distribuição dos cirurgiões-dentistas da rede pública de Caicó/RN quanto
às sugestões de mudança na formação dos novos profissionais. Caicó-RN 2012.

Assim como no estudo realizado por Medeiros et. al. (2007), os resultados obtidos com a
realização desta pesquisa revelam que os profissionais entrevistados não se consideram
devidamente preparados para atuar no serviço público e alegam que o desempenho apresentado
pelos mesmos se deve à experiência adquirida ao longo do tempo, não sendo decorrentes da
formação recebida durante a graduação. Pinheiro et al. (2008) também chegaram a resultados
semelhantes em seu estudo sobre a formação do cirurgião-dentista e a promoção de saúde no ESF,
revelando que a formação recebida na graduação dos cursos de Odontologia mostrou-se
insuficiente, havendo uma supervalorização do aspecto técnico-científico, da fragmentação do
ensino e do distanciamento entre ensino e serviço público. Tais dados corroboram Araújo (2006),
que em seu estudo sobre estrutura e organização do trabalho do cirurgião-dentista no PSF de
municípios do Rio Grande do Norte percebeu que os cirurgiões-dentistas têm perfil profissional
voltado para a clínica, aspecto que na maioria das vezes está relacionado com a formação
acadêmica desses profissionais.
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No que se refere à prática de ações de promoção e prevenção de saúde observou-se que as
atividades realizadas pelos profissionais da rede pública do município de Caicó-RN, limitam-se à
simples transmissão de informações com base em abordagens higienistas o que de acordo com
Almeida et. al. (2010) não expressa preocupação com problematização em saúde bucal. Achados
semelhantes foram encontrados por Pinheiro et. al. (2008) demonstrando que há ainda entre os
profissionais entrevistados ainda há uma concepção de promoção de saúde fortemente assentada em
ações de prevenção e de cura.
Do mesmo modo, verificou-se que apenas um pouco mais da metade dos sujeitos
entrevistados afirmaram terem sido bem preparados na sua formação para atuarem na atenção
básica utilizando a epidemiologia como ferramenta de diagnóstico dos agravos em saúde bucal na
coletividade e planejamento da atenção em saúde. Achados semelhantes foram encontrados por
Rodrigues (2009) revelando que o cirurgião-dentista da rede pública de saúde não realiza
levantamento epidemiológico e utiliza principalmente a condição de saúde bucal do usuário como
referência das necessidades de atendimento.
A dificuldade em trabalhar utilizando o sistema de referência e contra referência em saúde
bucal no município também foi expressa pela maioria dos entrevistados, corroborando os achados
de Teixeira, Vilarinho (2004), Mendes e Prado Júnior (2007), que verificaram haver uma
descontinuidade da atenção odontológica nos níveis secundário e terciário.
A análise dos dados obtidos revelou que a formação acadêmica dos profissionais de saúde
bucal não contempla ainda as diretrizes e princípios básicos da ESF, e consequentemente do SUS,
ou contempla-as apenas de forma pontual e isolada, o que se reflete, segundo Cericato et. al. (2007),
em falta de preparo para o trabalho em equipe multiprofissional, para o olhar interdisciplinar e para
a vivência do paradigma de promoção de saúde. Resultados semelhantes foram evidenciados por
Oliveira e Saliba (2005) que observaram em seu estudo da atenção odontológica no Programa de
Saúde da Família de Campos dos Goytacazes que a participação da equipe odontológica na ESF é
limitada, focalizada, na maioria das vezes, no atendimento clínico ambulatorial básico dos
problemas bucais, não havendo interação entre os demais profissionais da equipe de saúde para
planejamento de ações em conjunto.
Em relação à capacitação dos profissionais para atuação na ESF, pouco mais da metade dos
sujeitos revelaram ter participado de algum curso de capacitação realizado na Regional de Saúde
localizada no próprio município, sendo, em sua maioria, promovidos pela Secretaria Municipal de
Saúde. Achado semelhante foi observado por Rodrigue (2009), estudando o perfil dos cirurgiõesdentistas de Feira de Santana (BA), demonstrando que existe certa preocupação, por parte da gestão
municipal, em complementar os conhecimentos adquiridos sobre saúde coletiva durante a
graduação, fundamental para o entendimento sobre os princípios e diretrizes da ESF e,
consequentemente, do Sistema Único de Saúde (SUS).
A formação deficiente dos cirurgiões-dentistas para atuação na Estratégia Saúde da Família e
saúde pública ficou bem evidenciada, quando os mesmos apontaram pontos a serem melhor
trabalhados em relação a necessidade de mudanças na formação de novos profissionais. Nesse
sentido, a maioria dos entrevistados sugeriu que a saúde coletiva e a Estratégia Saúde da Família
devem ser mais exploradas durante a graduação devendo haver um maior contato dos acadêmicos
com o serviço público e maior incentivo para realização de pesquisas na área da saúde coletiva.
Para concretizar a inserção da odontologia na ESF, de acordo com Oliveira e Saliba (2005), se
faz necessário entendê-la como uma estratégia para consolidação do Sistema Único de Saúde,
respeitando seus princípios de Integralidade, Equidade, Universalidade, Hierarquização e
Regionalização, bem como, participação popular. Para isso uma medida importante que já vem
sendo adotada em algumas universidades é a realização de mudanças na formação de novos
profissionais, devendo esta ser mais voltada para a saúde pública.

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

929

CONCLUSÃO
Dentro do exposto a partir dos resultados da pesquisa, conclui-se que os dados apontam para
uma deficiência na formação dos dentistas em nível de graduação, pós-graduação no sentido da
implementação do Sistema Único de Saúde e para o trabalho na Estratégia Saúde da Família,
incluído a falta de capacitação e educação permanente na área da saúde coletiva. Dessa maneira é
evidenciada a necessidade de implantação de sistemas de avaliação mais voltados para a vivência
dos profissionais na ESF, sendo a qualificação/capacitação dos mesmos um caminho para que se
alcance maior qualidade dos serviços de atenção à saúde e efetivação dos princípios do SUS.
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A PESQUISA E O PROCESSO DE FORMAÇÃO DISCENTE: A PERSPECTIVA DE
DOCENTES DA FAEN/UERN
Maria Jaqueline Carlos da Silva1; Fátima Raquel Rosado Morais2
RESUMO: A academia, diferentemente do ensino médio no Brasil, busca atuar produzindo
conhecimento. Esta nova dimensão, associada ao desejo de compreender e (re)interpretar o mundo,
favorecer e incentivar uma postura de pesquisador. Entendendo que a pesquisa deve se caracterizar
como norte para o processo de formação, esse estudo objetivou apreender as concepções e vivências
na pesquisa durante a formação dos docentes da Faculdade de Enfermagem da Universidade do
Estado do Rio Grande do Norte. Este estudo possui caráter exploratório e natureza qualitativa, no
qual a coleta de dados foi norteado por um roteiro de entrevistas como questões que versavam sobre
vivências e experiências em torno da pesquisa no âmbito acadêmico. A coleta de dados foi norteada
por um roteiro de entrevistas à oito docentes da FAEN/UERN Os dados obtidos sofreram leituras
sucessivas e foram agrupados em categorias de sentido. A análise dos dados mostra que nas
concepções dos docentes há uma valorização à pesquisa, por possibilitar a formação de um
profissional reflexivo e critico capaz de transformar saberes e práticas. Os discursos ainda mostram
uma fragilidade curricular das IES quanto a formação em pesquisa na graduação dos docentes
entrevistados. Entre tento, percebeu-se que programas extracurriculares têm favorecido para
formação em pesquisa dos referidos sujeitos. Contudo,percebe-se a necessidade de oportunizar
espaços maiores para a formação em pesquisa e que realmente venha atender as expectativas do
corpo acadêmico.
PALAVRAS-CHAVE: Formação; pesquisa; docente.
INTRODUÇÃO
A academia, diferentemente do ensino médio no Brasil, busca atuar produzindo
conhecimento, sendo espaço para a expressão dos diferentes saberes, nos distintos contextos,
devendo contribuir de modo inegável para a reorganização da sociedade. Para Luchesi (2006), a
Universidade, no seu relacionamento com a sociedade, tanto busca produzir como transformar a
estrutura vigente, tornando-se co-responsável pelo questionamento e pela disseminação dos
conhecimentos produzidos neste espaço.
Esta nova dimensão, associada ao desejo de compreender e (re)interpretar o mundo,
entendendo as relações e os elementos que norteiam a vida em sociedade, acaba por favorecer e
incentivar uma postura de pesquisador. Assim, é comum, pela ânsia de procurar conhecer e dar
sentido ao que se desconhece, que o indivíduo busque saber cada vez mais.
Nesse contexto, Sartório e Silva (2005) enfatizam que a pesquisa oportuniza a reflexão
crítica e o desvendamento do mundo o que permite a compreensão das diversas esferas articuladas
na realidade e abre a possibilidade para sua transformação. Assim, ao desenvolver uma pesquisa
surge à perspectiva de construir algo novo, de favorecer a transformação de determinados espaços
em busca de uma nova forma de comprometimento com a vida.
No tocante ao processo de formação, os ganhos que a pesquisa permite alcançar são
refletidos positivamente na vida dos graduandos, pois, além de privilegiar a produção do
conhecimento próprio, instigando a busca e o questionamento, contribui para o desenvolvimento do
potencial crítico, a partir do aprofundamento em torno de uma temática. Deste modo, em função da
natureza específica de seu processo, faz-se imprescindível ter a pesquisa como ponto de apoio para
a formação no âmbito universitário.
Assim, todo processo de formação em nível universitário deveria ter como apoio a
1 Discente do curso de Enfermagem da Faculdade de Enfermagem, Campus Central, UERN. e-mail: mjaquelinecarlos@hotmil.com
2 Docente do Departamento de Enfermagem da Faculdade de Enfermagem, Campus Central, UERN. e-mail: frrm@bol.com.br
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pesquisa, entendida em sua dimensão de formação e de produção de indivíduos críticos e reflexivos
acerca dos contextos e espaços de produção e reprodução social. Nessa dimensão o professor tem
papel de destaque contribuindo para desvelar essa necessidade de saber que irá delinear o perfil do
futuro profissional nas diferentes áreas do conhecimento. Todavia, para que isso aconteça é preciso
que este ator se sinta participante ativo na dinâmica da pesquisa, aspecto que deveria ter sido
suscitado durante sua vida acadêmica e universitária.
Diante do exposto e entendendo que a pesquisa deve se caracterizar como norte para o
processo de formação, esse estudo objetivou apreender as concepções e vivências na pesquisa
durante a formação dos docentes da Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte.
MATERIAL E MÉTODOS
Trata-se de um estudo exploratório, de natureza qualitativa, que procurou apreender
como se apresenta concepções e vivências dos docentes acerca da pesquisa. Definiu-se a
FAEN/UERN como lócus do trabalho de campo e os sujeitos que participaram do estudo foram os
docentes inseridos nesse espaço e que, de alguma forma, participavam de atividades de pesquisa
vinculadas a UERN.
A amostra do estudo ficou constituída por 08 (oito) docentes da referida instituição que
aceitaram contribuir com a pesquisa. Para a coleta de dados foi confeccionado um roteiro de
entrevistas como questões que versavam sobre vivências e experiências em torno da pesquisa no
âmbito acadêmico. Os dados obtidos sofreram leituras sucessivas e foram agrupados em categorias
de sentido que nortearam toda a análise e discussão dos resultados.
Para a identificação dos depoentes, respeitando os aspectos éticos de pesquisas com
seres humanos, foi utilizado pseudônimo para os docentes, no qual cada um recebeu uma letra da
palavra PESQUISA para sua identificação. Este projeto foi submetido ao Comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (CEP/UERN) sob o CAAE nº
0007.0.428.000-11 tendo sido aprovado sob parecer final nº 011/2011.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Antes de apresentar dados relacionados às categorias construídas, cabe uma descrição
dos atores envolvidos nessa pesquisa, para um melhor entendimento das questões relacionadas a
atividade científica aqui apresentada. Quanto a formação, 07 (sete) são egressos da FAEN/UERN e
apenas 01 (um) foi formado em outra Instituição de Ensino Superior (IES). Todos são bacharéis em
enfermagem, sendo que 07 (sete) tiverem sua graduação vinculada à licenciatura e a um mesmo
Projeto Pedagógico de Curso (PPC), o que pode ter contribuído para atuação destes sujeitos na
docência.
Na atualidade todos os docentes entrevistados são membros de grupos de pesquisa e 07
(sete) são orientadores de monografias. Isso pode ser refletido em incentivos para o trabalho de
pesquisa e a investigação cientifica no âmbito acadêmico, visando o desenvolvimento das ciências e
a difusão da cultura (LEI DE DIRETRIZES BRASILEIRA, 1996).
No que diz respeito a capacitação em nível de pós-graduação stricto sensu, 04 (quatro)
docentes mestres, 02 (dois) doutores e 01 (um) em processo de doutoramento. Apenas 01 (um) tinha
titulação de especialista, o que pode acabar por fragilizar a instituição de ensino, visto que pela
LDB, Lei n. 9.394 de 20, de dezembro de 1996, em seu Artigo 66º, ressalta-se que a preparação
para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em
programas de mestrado e doutorado.
Após essa apresentação dos atores da investigação, optou-se por trabalhar os dados em
02 (duas) categorias que expressam as concepções e as práticas de formação no que diz respeito a
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pesquisa científica. Estas categorias de sentido foram intituladas “Conhecimentos dos docentes
acerca da pesquisa” e “Papel da formação como estímulo para pesquisa”.
Conhecimentos dos docentes acerca da pesquisa
A primeira categoria procurou enfatizar a importância das interpretações subjetivas do
sujeito a respeito do que é pesquisa. Como a discussão acerca da pesquisa é uma das principais
bases que sustenta a reflexão proposta neste trabalho, procurou-se apreender a concepção desses
atores acerca dessa dinâmica. Alguns entrevistados mencionaram a pesquisa como advinda da
experiência humana, a qual permeia todo o contexto de vida do individuo:
É nato do ser humano essa capacidade de tentar solucionar problemas,
tentar investigar algumas situações da vida, ter curiosidade pelas coisas
que relacionam o homem, a vida deste homem. (Professor P)
Então eu vivencio algo, uma situação que se coloca para mim como algo
limitante, como algo que trás implicações para minha vida e a partir dessas
implicações eu vou buscar novos conhecimentos. (Professor E)
Pesquisa é um processo, é a construção de novos saberes, é não reproduzir
simplesmente, é fazer uma constatação. (Professor Q)
Nessa dimensão os sujeitos referendam a pesquisa como um meio capaz de apontar para
aspectos problemáticos, não investigados e menos ainda solucionados. Situações que precisam ser
vistas na perspectiva de construir novos saberes que transformarão espaços e práticas. Já outros
atores aprofundaram essa ideia na medida em que vislumbram a pesquisa como espaço de
transformação também dos saberes e práticas, mas focando o espaço acadêmico:
Vejo a pesquisa como a base para elaboração de ferramentas do processo
ensino/aprendizagem que vai auxiliar tanto no ensino, como pode ser o
meio da extensão. (Professor S)
Pesquisa seria o meio através do qual o professor pode melhorar o ensino e
a prática. Seria o link, que faria na realidade a articulação entre o ensino e
prática. Ela deveria acontecer no ensino para melhorar a prática e na
prática para melhorar o ensino. (Professor U)
Alguns entrevistados mostraram que a prática da pesquisa docente deve ser
desenvolvida de forma a facilitar a aprendizagem. Para tanto, há a necessidade de exercer o ensino a
partir de uma prática reflexiva, estabelecido como uma tendência significativa em educação, e que
valoriza os processos de produção do saber docente, situando a pesquisa como um instrumento de
formação (PIMENTA, 2002). Neste caso a prática investigativa é tida como um recurso valorizado
na docência, por ser meio e instrumento para a busca que tende a proporcionar resultados.
Ainda dentro da discussão acerca dos conhecimentos sobre pesquisa, um dos docentes
lembrou a importância da pesquisa para a prática profissional nas diferentes áreas da saúde. Nessa
dinâmica enfocou a importância de buscar o novo que contribua para a aprendizagem e,
consequentemente, para sua prática:
Pesquisar é uma das atividades nossa. Acho que não só do enfermeiro, mas
de todos profissionais, no sentido de buscar algo novo que contribua para
aprendizagem. É buscar novos conhecimentos. (Professor I)
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Isso reflete a necessidade não apenas do enfermeiro, mas também dos demais
profissionais que fazem parte dessa sociedade em que o conhecimento é constantemente
transformado. Assim, o mundo do trabalho vem requerendo habilidade para atuar nessa sociedade
dinâmica e complexa.
Deste modo, acredita-se que a adoção de novos parâmetros para a formação do
enfermeiro em Mossoró vem ao encontro da vontade da categoria em atender as necessidades de
formação, comprometida com a produção e domínio de tecnologias necessárias ao processo de
trabalho em enfermagem, sistematização do conhecimento que lhe é específico e articulação do seu
pensar/fazer com o saber de outras áreas que conformam a produção em saúde (COSTA, 1992).
Contudo, percebe-se que a pesquisa acontece em diferentes espaços e que esta tem
conotação de evolução e melhoria. Assim, a mesma representa, no processo de formação em
enfermagem, uma tentativa favorável a um saber/fazer mais reflexivo e crítico.
Papel da formação como estímulo para a pesquisa
Nessa categoria estão expressas as percepções dos docentes acerca da pesquisa durante
o seu processo de formação, desde dificuldades encontrados no âmbito universitário até o reflexo
destas experiências para atual postura docente. Em alguns casos foi enfatizado o precário e/ou
ausente estímulo para a pesquisa durante o seu processo de formação acadêmica:
A gente desenvolvia a pesquisa na graduação para TCC e era a revelia de
métodos de pesquisas formais [...] Era um tanto difícil era numa época, não
foi muito tempo atrás, tem que dizer que a pesquisa na FAEN era muito
tímida. (Professor S)
Não tive formação em pesquisa. Minha graduação foi totalmente fora desta
área. Eu não tive formação durante minha graduação (Professor U).
Essa realidade revela que o processo pesquisar era pouco valorizado nesta IES,
mostrando dificuldades no aspecto teórico e metodológico, além disso, ainda eram poucos os
elementos que estimulavam a efetivar a pesquisa em todo o andamento da graduação. Isso porque
para o bom caminhar de um processo investigativo é essencial um ambiente físico e institucional
positivo, que pode representar um convite à pesquisa e à elaboração própria (DEMO, 1998).
Todavia, é necessário refletir o momento no qual esse ator foi formado, provavelmente em época
anterior ao momento atual da pesquisa e pós-graduação em âmbito nacional. Na atualidade, em
função das capacitações acadêmicas, têm sido cada vez mais comum professores com mestrado e
doutorado no ambiente universitário, o que acaba estimulando a prática da pesquisa no processo de
formação, inclusive na enfermagem da FAEN/UERN. Essa realidade tem ocorrido nas últimas
décadas nas universidades brasileiras, sendo significativo o aumento do nível de qualificação
docente, no que diz respeito à titulação de mestre e doutor. Esse processo tem sido reflexo das
exigências determinada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LEI DE
DIRETRIZES BRASILEIRA, 1996).
Esse novo perfil foi respaldado por mudanças no processo de formação em
enfermagem. Enquanto até pouco tempo o foco destinava-se exclusivamente para a parte técnica, a
assistência em si, posteriormente, na década de 1990, mediante a portaria n° 1721/94 foi
oficializado um novo currículo para a formação do enfermeiro envolvendo o processo assistir,
gerenciar, ensinar e pesquisar (BRASIL, 1999).
Já outros atores, caracterizaram a pesquisa na sua formação como situação de destaque,
embora advinda de programas extracurriculares, sendo enfatizado o Programa de Educação Tutorial
de Mossoró (PETEM), como influência positiva nessa formação:
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Considero minha formação excelente. Desde meu inicio na graduação,
entrei no Programa de Educação Tutorial (PETEM) que me deu um
embasamento voltado para a pesquisa. Minha formação agradeço muito ao
PETEM. (Professor Q)
A minha formação considero que foi privilegiada, fui bolsista do PETEM.
Naquela época tínhamos um PETEM muito intenso, semanalmente tínhamos
doze horas de atividade e essas atividades se voltavam para a formação do
pesquisador [...] Então, considero minha formação paralela a graduação
com o PETEM. Na graduação, não tínhamos nenhuma formação para
pesquisa, nenhuma mesmo. (Professor E)
As vivências que cada docente apresentou da sua vida universitária, enquanto discente
em processo de formação, revelam experiências individuais, porém algumas semelhantes. Isso pode
ser decorrente ao fato de que setes dos oito entrevistados terem sido formados na mesma IES e seis
terem sido membros do PETEM.
As experiências adquiridas na formação universitária se relacionam significativamente
ao grupo PET, que foi criado para apoiar as atividades acadêmicas que integram o ensino, pesquisa
e extensão. As ações são executadas sob orientação de um professor tutor e propicia aos alunos
participantes a realização de atividades extracurriculares, de ensino, pesquisa e extensão, que
contribuem para um diferencial na sua graduação (BRASIL, 2006).
A influência do PET na formação de alguns discentes reflete no aprimoramento da
formação acadêmica mediante estímulos à participação em cursos de capacitação, pesquisa
cientifica e estímulo à realização de mestrado e ao exercício da docência (SILVA; CRUZ;
CAMARGO, 2009). Dessa feita essa categoria expressa que a experiência com a pesquisa durante a
graduação não remete a materialização do Projeto Pedagógico de Curso (PPC), mas são decorrentes
de atividades extracurriculares.
Nessa perspectiva é possível inferir que a pesquisa não limita o homem. Ao contrário,
liberta e amplia os horizontes, tornando-o consciente e produtor de sua própria história. Acredita-se
que as implicações do processo pesquisar vivenciado num determinado espaço se desdobram e
possibilitam a formação de um sujeito pesquisador perene.
Mesmo assim há atores que entendiam a pesquisa, durante sua formação, apenas em seu
fim obrigatório, para a conclusão do curso. Já o professor U, em seu discurso, mostra a fragilidade
na IES na qual foi graduado, quando enfatiza a ausência de experiências com a pesquisa, o que pode
refletir de forma negativa na constituição e postura deste sujeito frente à docência e, em particular, a
pesquisa científica.
Todavia, essa categoria acabou por gerar a reflexão quanto a necessidade de se
oportunizar maiores espaços para a formação em pesquisa e que realmente venha atender as
expectativas do corpo acadêmico.
CONCLUSÃO
O processo pesquisar interioriza em discentes e docentes uma trajetória a ser percorrida
no âmbito universitário. Seja qual for o objetivo que a pesquisa venha a assumir, acredita-se que
resultará em compromisso colaborativo para o meio acadêmico e social. Diante disso, o
compromisso de produzir conhecimento colaborativo e interativo, só se observa entre aqueles que
se desafiam não somente a compartilhar, mas também a reconstruir saberes pré-estabelecidos, com
a finalidade de que esse conhecimento sistematizado se torne ação comunicativa de fato
(MENDONÇA, 2009).
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Assim, apreender as concepções de pesquisa e experiências que os docentes tiveram
durante o seu processo de graduação, pode contribuir para a reflexão da atual forma na qual está
sendo delineada a formação em pesquisa na FAEN/UERN. As experiências destes docentes
apontam para uma necessidade de (re) pensar a pesquisa como um dos elementos fundamentais na
vida universitária, especialmente para a constituição do docente.
A discussão revela a necessidade de atividades curriculares, onde todos os graduandos
sejam beneficiados e que as oportunidades não sejam específicas apenas um grupo. Ressalta-se
ainda a importância que essa prática curse todo o período da graduação e seja revestida por
atividades que proporcionem experiências positivas.
Por fim, essa análise revela lacunas na formação superior em enfermagem. Apesar de
entender que a formação é complexa e que formação na graduação não pode oferecer todas as
competências aos seus graduandos, mas deve no mínimo oferecer oportunidades que gerem uma
aproximação com o universo da pesquisa.
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A QUEILOSCOPIA E A PALATOSCOPIA COMO MÉTODOS DE
IDENTIFICAÇÃO HUMANA: TRAÇANDO O PERFIL DE UM GRUPO DE
ESTUDANTES DE UMA UNIVERSIDADE BRASILEIRA

Marcello Victor de Freitas Nunes Lima1; Eudes Euler de Souza Lucena2

RESUMO: O objetivo da presente pesquisa foi traçar um perfil das rugas palatinas e
sulcos labiais dos estudantes do curso de Odontologia da UERN. Para obtenção das impressões das
rugas palatinas, foram feitas moldagens no palato com o auxilio de moldeiras de estoques e
alginato, e confecção do modelo de estudo com o auxilio do gesso tipo III. Por outro lado, para a
obtenção das impressões labiais, será utilizado um batom de cor vermelha, uma folha de papel de
cor branca e uma placa de vidro. Para classificar as impressões labiais obtidas, foi utilizado o
sistema de classificação de Suzuki e Tsuchihashi. Para a classificação das rugas palatinas foi o
utilizado o sistema de Martin dos Santos. Ao todo foram coletadas 60 amostras, sendo 30
impressões labiais e 30 modelos com impressões das rugas palatinas. As rugas palatinas
encontradas com maior prevalência foi a do tipo sinuosa. Já para os sulcos labiais, a maior
ocorrência ficou a cargo dos tipos bifurcados. A queiloscopia e a palatoscopia são técnicas de
identificação humana de fácil acesso para todos, porém é necessário que mais estudos sejam
realizados para que as mesmas sejam utilizadas com mais frequência entre os órgãos de
investigações competentes.

PALAVRAS CHAVE: Identificação Humana; Odontologia Legal
INTRODUÇÃO
Dentro do âmbito forense, a cavidade oral é considerada por alguns profissionais da área a
“caixa preta do corpo humano”, por a mesma apresentar um alto potencial para a identificação
humana (CASTELLANOS, 2007). Dentre os métodos de identificação humana “post-mortem”, o
mais conhecido na atualidade, é o exame da arcada dentária. Já para a identificação humana “antemortem”, podemos citar a análise da impressão digital através do sistema de vucetich (VANRELL,
2007). Nos dias atuais é necessário que outros sistemas de identificação sejam usados com mais
frequências, já que a informação também está a favor dos criminosos e muitos destes já conhecem
algumas maneiras de burlar alguns métodos de identificação humana. Para isso faz-se necessário
que outros métodos de identificação humana sejam estudados com mais frequência, para que os
mesmos possam ser utilizados de forma segura e objetiva. A Queiloscopia e a Rugoscopia são
exemplos desses métodos.
A Queiloscopia pode ser descrita como o método de identificação humana, onde serão
analisados, os sulcos labiais, as disposições dos sulcos, as comissuras labiais e a grossura labial.
1
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Esta técnica tem despontado, no mundo da investigação científica, como uma das mais novas
técnicas de identificação de alta confiabilidade de caráter universal entre as que se encontram nos
ramos da ciência odontológica, como Antropologia, a Craneometria e a Radiologia Dental e
Craniana. A queiloscopia trata-se de um campo que deve ainda deve ser mais estudado e explorado
para que possa ser desenvolvido. Onde um maior número de pesquisa sobre o assunto deve ser
realizado, para que as impressões labiais possam contribuir de forma positiva para o processo de
identificação humana na Odontologia Forense (BARROS, 2006).
As rugas palatinas desempenham na cavidade bucal algumas funções, como: percepção
gustativa e tátil; facilitam o transporte do alimento; retêm saliva, ajudando dessa forma o processo
de digestão; e desempenham papel na fonação (CALDAS, 2007). As configurações e as disposições
das rugas palatinas variam de pessoa para pessoa, nem mesmo gêmeos homozigotos apresentam as
mesmas disposições e configurações, tornando dessa forma ideal o estudo das mesmas Palatoscopia, para que possam ser utilizadas no processo de identificação humana. Dessa forma, as
rugas palatinas também são importantes no processo de identificação humana, já que as mesmas
possuem posição privilegiada no interior do crânio, protegidas da ação de agentes externos. A maior
preocupação dos pesquisadores de utilizarem as rugas palatinas como métodos de identificação
humana, é a possibilidade das disposições e das configurações das mesmas mudarem de padrão com
o avançar da idade, e, ou de sofrerem a influencia de agentes externos (ABDEL-AZIZ, 2001)
A ausência de banco de dados que considerem outros métodos de identificação na
população brasileira bem como a inserção de cirurgiões dentistas nesse processo são de grande
importância na medicina forense. Dessa maneira, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a
praticabilidade das técnicas empregadas, a unicidade das amostras, bem como traçar um perfil das
rugas palatinas e sulcos labiais de alunos de curso de Odontologia da UERN.
MATERIAL E MÉTODOS
O presente trabalho trata-se de um estudo quantitativo, qualitativo e descritivo, sendo toda
amostra coletada nas clínicas de Odontologia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte,
no município de Caicó, Rio Grande do Norte. A pesquisa se deu com os acadêmicos do curso de
Odontologia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, durante os semestres 2011.2 a
2012.1. Foram coletadas 60 amostras nas três últimas turmas do curso de Odontologia, sendo 30
para impressões labiais e 30 para as rugas palatinas. Dois examinadores calibrados analisaram as
rugas palatinas e as impressões queiloscópicas. A pesquisa foi devidamente aprovada pelo Comitê
de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, sob protocolo nº 033/11.
Cada participante teve uma ficha preenchida, onde na mesma constaram os seus
respectivos dados: sexo (masculino e feminino), nome, padrão étnico (leucoderma, feoderma e
melanoderma) e o número de identificação do seu modelo de estudo obtido com a moldagem e da
sua impressão labial. Para obtenção das impressões das rugas palatinas, foram feitas moldagens no
palato com o auxilio de moldeiras de estoques e alginato. Após a obtenção do molde, foi obtido o
modelo de estudo com o auxilio do gesso tipo III (figura 1). A manipulação do material de
moldagem bem como o gesso utilizado na confecção do modelo de estudo foi a especificada pelo
fabricante. Para a obtenção das impressões labiais, foi utilizado um batom de cor vermelha, uma
folha de papel de cor branca e uma placa de vidro (figura 2). Com os lábios secos, imóveis e
fechados passou-se batom. Em seguida, os lábios foram ligeiramente pressionados, em movimento
de “rolagem”, da esquerda para a direita, contra o papel sobre a placa de vidro.
Após a tomada dos modelos de gesso, cada modelo foi classificado de acordo com o
sistema de classificação de Martins dos Santos (SANTOS, 1946), onde a mesma caracteriza as
rugas palatinas de acordo com a sua localização (Inicial – correspondente à ruga palatina mais
anterior, à direita; Complementar – correspondente às demais rugas, à direita; Subinicial –
correspondente à ruga palatina mais anterior, à esquerda; Subcomplementar – correspondente às
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demais rugas à esquerda). Assim, as configurações das cristas que aparecem no palato para fins de
classificação, dividem-se em 10 formas fundamentais (ponto, reta, curva, ângulo, curva fechada,
sinuosa, bifurcada, trifurcada, quebrada, anômala).

Figura 1. Impressão de rugas palatinas em modelo de gesso. Caicó, RN. 2012.
Já as impressões labiais, foram classificadas de acordo com o sistema de classificação de
Suzuki e Tsuchihashi (SUZUKI E TSUCHIHASHI, 1971). Após divisão da impressão labial em
quadrantes, a frequência dos tipos de sulcos foi analisada. O mesmo toma seis elementos principais
baseados no curso e nas formas que tomam os sulcos nas impressões labiais como classificação
(linhas verticais completas, linhas verticais incompletas, linhas ramificadas, linhas entrecruzadas,
linhas reticuladas, linhas em outras formas).

Figura 2. Impressões labiais por quadrantes sobre folha de papel branco. Caicó, RN. 2012.
Para auxiliar nas análises das impressões labiais e rugas palatinas foram realizadas
fotografias das mesmas, utilizando uma máquina digital Sony Cyber-shot DSC-W530 14.1
Megapixels LCD 2.7 e uma lupa. Após a realização das fotografias digitais, as mesmas foram
levadas ao computador e analisadas com o auxilio programa Adobe Photoshop CS6. O banco de
dados foi construído no software “Statistical Package for the Social Sciences” SPSS versão 20.0
(Chicago, IL). Para descrição dos dados foi feita uma análise univariável.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Queiloscopia e a Palatoscopia são técnicas que dispõem de sistemas de classificação,
porém cada uma apresenta vários formas para classificá-las. É necessário que haja uma
padronização de um sistema de classificação para cada técnica. A Queiloscopia e a Palatoscopia,
como técnicas de identificação humana, respeitam todos os requisitos necessários para serem
intituladas como tal, sendo sulcos labiais e as rugas palatinas únicos, perenes, imutáveis, de fácil
obtenção e classificáveis (BARROS, 2006, p. 50).
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Foram coletadas dados de 3 turmas do curso de Odontologia sendo essas as mais
avançadas do curso. As mulheres foram maioria na amostra. Por outro lado, os homens
corresponderam a aproximadamente 47% do total. A etnia feoderma e leucoderma se destacaram ,
sendo 40% e 46,7% respectivamente. A figura 3 traça um perfil da amostra considerando as duas
variáveis supracitadas. Dentre os feodermas que participaram da pesquisa, 66,7% eram do sexo
masculino, já 33,3% eram do sexo feminino. Para os indivíduos melanodermas, foram encontrados
50% referente ao sexo masculino e 50% referente ao sexo feminino. Já em relação aos indivíduos
do tipo Leucodermas, foram encontrados 28,6% do sexo masculino e 71,4% do sexo feminino.

Figura 3. Distribuição da amostra por sexo e tipo racial. Caicó, RN. 2012.
Na figura 4 é possível observar o perfil de rugas palatinas encontradas nos modelos de
estudo. De um forma geral destacou-se uma maior ocorrência de rugas sinuosas e bifurcadas No
grupo Inicial, é possível observar a prevalência de rugas dos tipos bifurcadas e sinuosas. Já em
relação ao grupo Subinicial foi possível observar a prevalência de rugas dos tipos retas, sinuosas e
bifurcadas.

Figura 4. Perfil de exame rugoscópico de acordo com método dos Santos. Caicó, RN. 2012
Os grupos de rugas complementares e subcomplementares foram observadas a ocorrência
em destaque de até 3 tipos de formas fundamentais. No subgrupo complementar 1, foi possível
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observar a prevalência de rugas do tipo sinuosa, seguida das rugas do tipo bifurcada. No subgrupo
complementar 2, é possível observar o aparecimento de rugas do tipo quebradas, porém a maior
predominância de rugas nesse grupo ficou a cargo das rugas do tipo sinuosa. No grupo
Subcomplementar 1, foi encontrado a maior variedade nos tipos de rugas, sendo encontrados 8 tipos
de rugas, prevalecendo as rugas dos tipos sinuosas. O grupo Subcomplementar 2 foi outro exemplo
onde houve a prevalência das rugas do tipo sinuosa. Por ultimo o grupo Subcomplementar 3, onde
foram encontradas rugas dos tipos sinuosa, bifurcada e em ponto.
APARNA PALIWAL & RAJKUMAR PARWANI (2010), após análise de rugas palatinas
em homens e mulheres de ambos os lados encontraram o padrão ondulado, seguido da forma curva
como sendo os mais prevalentes. JURADO et al (2009), por outro lado, encontrou rugas palatinas
retas, onduladas e curvas com maior frequência em ambos os sexos e grupos étnicos.
CASTELLANOS et al. (2007), descrevem um caso de identificação positiva, utilizando a
palatoscopia. Onde um corpo foi encontrado em 1993 na cidade de Cundinamarca, localizada na
Colômbia. O mesmo encontrava-se em um estado que não era possível realizar a identificação pela
inspeção visual. Em um exame realizado na cavidade oral, foram encontrados apenas o segundo e o
terceiro molar superior esquerdo e, após, a análise das características dos crânios, começou-se a
realizar uma busca por informações de pessoas desaparecidas, do sexo feminino e, com
aproximadamente 40 anos ou mais. Depois de algum tempo chegou-se a uma informação de uma
senhora que havia desaparecido há cerca de 15 dias. Logo em seguida a família forneceu a prótese
bucal superior, após isso foi feita uma análise e comparação das rugas palatinas com a do corpo
encontrado, dando como positiva a identificação da vitima.
Na figura 5 observa-se o perfil dos sulcos labiais distribuídos nos quatro quadrantes dos
lábios. No primeiro quadrante é possível observar a predominância dos sulcos labiais dos tipos
bifurcados, verticais completos e verticais incompletos, sendo os sulcos classificados de “outras
formas” os menos predominantes. O segundo quadrante também apresenta como prevalência os
sulcos do tipo bifurcados, seguido dos tipos verticais completos e verticais incompletos. O terceiro
quadrante apresenta como prevalente os sulcos do tipo verticais incompletos, seguidos dos
bifurcados e verticais completos. O quarto quadrante tem como prevalência o sulco do tipo
bifurcado, seguido dos verticais completos e verticais incompletos. É importante destacar os sulcos
entrecruzados em todos os quadrantes, mesmo em um número menor, quando comparado aos
outros.

Figura 5. Perfil de exame queiloscópico de acordo com método de Suzuki. Caicó, RN. 2012
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Os sulcos labiais mais comuns encontrados, segundo a classificação proposta por Suzuki e
Suchihaschi (SUZUKI E TSUCHIHASHI, 1971), foram: vertical completa, vertical incompleta e
bifurcada. Esta investigação não coincidiu com os resultados obtidos pelos estudos realizados por
autores como MOLANO ET AL. 2002, SUZUKI E SUCHIHASHI 1971, DOMINGUEZ,
ROMERO E CAPILLA, 1975. Estes autores relataram, em seus estudos, que o tipo de sulco labial
mais encontrado nos queilogramas analisados seriam o do tipo III (Linha Entrecruzada). No estudo
de Barros (2006), constatou-se que o maior número de sulcos labiais encontrados foram as do tipo
“verticais incompletos, completas e entrecruzadas”.
No queilograma vários tipos de linhas de sulcos labiais podem se sobrepor, não sendo
encontrada uma única pessoa que possua apenas um tipo de sulco labial em toda sua impressão.
Fato este que dificulta em demasia a análise para os olhos menos treinados dos avaliadores
principiantes, dada a grande quantidade de informação existente na amostra a ser examinada.
Possivelmente o resultado diferenciado, do estudo atual, em relação aos resultados
divulgados pelos autores citados, anteriormente; faz-se possível pela diferença existente nas
características populacionais das amostras utilizadas para a realização dos estudos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A queiloscopia e a palatoscopia são técnicas de identificação humana de fácil acesso para
todos, porém é necessário que mais estudos sejam realizados para que as mesmas sejam utilizadas
com mais frequência entre os órgãos de investigações competentes. No presente estudo, foi
encontrada uma maior ocorrência de rugas palatinas sinuosas e bifurcadas. Os sulcos labiais mais
encontrados foram vertical completa, vertical incompleta e bifurcado. Como no sistema de
impressão digital, faz-se necessário que as técnicas de identificação humanas tenham um sistema de
classificação padrão.
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SAE NA CLÍNICA MÉDICA: COMPREENSÕES E DESAFIOS SEGUNDO
ENFERMEIRAS DE UM HOSPITAL PÚBLICO

Révia Ribeiro Castro1; Antônia Líria Feitosa Alvino2

RESUMO: O presente trabalho buscou investigar a operacionalização da sistematização da
assistência de enfermagem (SAE) na clínica médica de um hospital público. A pesquisa é de
cunho qualitativo e descritivo, cujo objetivo foi de analisar a compreensão dos enfermeiros
acerca da SAE, conhecer a operacionalização desse processo e identificar as dificuldades
enfrentadas nessa operacionalização pelos enfermeiros. O referencial teórico aplicado é o
modelo de SAE proposto por Lefreve. As técnicas de produção de dados foram entrevistas semiestruturadas com os a totalidade de 100% dos enfermeiros que trabalham no setor clínica médica
de um hospital público. Os dados foram trabalhados segundo a técnica de análise de conteúdo de
Bardin. Para os enfermeiros os enfermeiros desse serviço, os desafios para implementação da
SAE persistem no quantitativo de pessoal e no compromisso individual em cumprir seus passos,
em detrimento do conhecimento que os enfermeiros têm sobre a importância de sua
implementação.
Palavras chave: Saúde do adulto; clínica médica; papel do enfermeiro

INTRODUÇÃO
Na atual conjuntura marcada pela presente e crescente especialização,
fragmentando o saber e a assistência ao paciente, é preciso que se estabeleçam novas
e sempre mais complexas relações e interações profissionais para apreender o ser
humano de forma ampla e integral. Mediante essa fragmentação percebem-se uma
tendência em voltar o olhar do enfermeiro para reflexões sobre as práticas de saúde
ofertadas nos mais variados serviços buscando autonomia e segurança na oferta de
cuidado (NEVES; SHIMIZU, 2010).
Em meio a esse processo entende-se que a qualificação da prática profissional é
determinante para a conquista da liberdade profissional de qualquer categoria (MENEZES;
PRIEL; PEREIRA, 2011). No campo da enfermagem essa afirmação pode assumir proporções
positivas e negativas, sobretudo no desenvolvimento do trabalho dos enfermeiros. Esse grupo
detém a construção de uma assistência qualificada ou não em saúde, mas cuja forma de atuação
deve ser clara, objetiva e condizente com as necessidades locais para que se obtenha a
efetividade do seu serviço.
O processo de construção do saber da enfermagem passou por diversas
transformações. A princípio era embasado apenas por questões práticas, sem cientificidade, no
entanto, com o avançar da prática, surgiu à preocupação de que essa prática estivesse baseada em
conhecimentos distintos do saber médico e voltada para a pessoa e as condições em que essa
vivia.
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A Enfermagem, como profissão em desenvolvimento, encontra-se intimamente
atrelada com a identificação de uma base própria de conhecimentos, na qual estão sendo
definidos e reconhecidos conceitos, modelos e teorias (LEFEVRE, 2010). Como forma de fazer
prevalecer uma assistência pautada em preceitos teóricos emergiram as discussões acerca da
Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), iniciadas por volta da década de 50.
A SAE constitui-se em um instrumento metodológico que além de propiciar e nortear
a assistência de enfermagem oferece condições necessárias para a organização do trabalho do
enfermeiro (SILVA et al., 2011). Desta forma, a SAE proporciona direcionamento das ações de
enfermagem, maior facilidade na passagem de plantão e vantagens principalmente para o
paciente por tornar o atendimento de enfermagem personalizado, individualizado, eficiente e
eficaz (FÉLIX; RODRIGUES; OLIVEIRA, 2009).
No que diz respeito aos aspectos legais a SAE foi legitimada pela resolução
272/2002 que entrou em vigor em 27 de agosto de 2002. Esta resolução objetivou regulamentar a
implementação da SAE em todas as instituições de saúde pública ou privada. Sendo sua
implantação imprescindível para diferenciação e valorização dos profissionais de enfermagem,
que proporciona assistência individualizada e de excelência para o cliente (FÉLIX;
RODRIGUES; OLIVEIRA, 2009).
Além de ser um importante instrumento técnico-científico a SAE é capaz de
assegurar a qualidade e a continuidade da assistência de enfermagem, a contenção de custos e
uma garantia para fins legais. É uma atividade privativa do enfermeiro, sendo considerada um
instrumento de grande importância, pois, é através dele que o profissional aplica seus
conhecimentos técnico-científicos e humanos na assistência ao cliente e caracteriza sua prática
profissional, intensificando o seu papel (SILVA et al., 2011).
Embora privativa do enfermeiro, ela proporciona uma metodologia de organização,
planejamento e execução de ações sistematizadas, que são realizadas pela equipe durante o
período em que o cliente se encontra sob a assistência de enfermagem (NEVES; SHIMIZU,
2010). Mediante a essa propositura percebe-se que a SAE proporciona uma organização e
sistematização de uma assistência não apenas na execução do trabalho do enfermeiro, bem como,
nos demais membros da equipe de enfermagem.
Com base nessas e outras assertivas, tornou-se cada vez mais incisivo a necessidade
de compreender a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) a partir de novos
referenciais, capazes de ampliar o campo de visão para além das fórmulas prescritivas e
normativas e, sobretudo, para além dos modelos formalmente instituídos como norteadores de
uma assistência centrada no ser humano.
Assim, abordar a SAE no contexto da assistência ofertada pelos profissionais
enfermeiros aos usuários do serviço de saúde do setor da clínica médica de um hospital público.
O objetivo da pesquisa é investigar a operacionalização da SAE no processo de trabalho do
enfermeiro, no referido setor hospitalar.
O interesse em desenvolver uma pesquisa acerca da temática emergiu da importância
e necessidade de investigar e conhecer a operacionalização da SAE nos serviços de saúde, tendo
visto que a partir da Resolução nº 358/2009 do COFEN que dispõe sobre a SAE e a
operacionalização do processo de enfermagem em ambientes públicos ou privados, onde ocorre
o cuidado profissional de enfermagem, resolve que a SAE através do processo de enfermagem
deve ser realizado obrigatoriamente em todos os ambientes públicos ou privados que está
presente o cuidado de enfermagem (COFEN, 2009).
MATERIAL E MÉTODOS
Trata-se de um estudo de campo, descritivo, transversal e de abordagem qualitativa.
Optou-se por uma análise qualitativa por esta favorecer a abrangência da totalidade do problema
investigado em suas múltiplas dimensões. Aos dados foi aplicada a técnica da análise de
conteúdo de Bardin.
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Os dados foram coletados por meio de entrevistas semi-estruturadas, orientadas por
um roteiro norteador, entre janeiro e março de 2012. O instrumento de coleta de dados foi
elaborado de acordo com os interesses do estudo e do seu objetivo, por meio de pesquisas e
adaptações de modelos de outros estudos e ampla revisão da literatura.
Utilizou-se um questionário composto por 08 questões subjetivas que buscavam, por
meio destas, identificar a compreensão dos profissionais acerca da SAE, como estes realizam sua
assistência no trabalho, como eles operacionalizam a SAE durante o exercício de sua profissão
mediante a assistência prestada aos clientes internados na unidade hospitalar investigada e
identificar a existência de elementos que facilitassem e/ou dificultassem a implementação da
SAE.
O local da pesquisa foi um hospital público regional. A escolha desta unidade
hospitalar se deu pelo fato de que a mesma é a unidade de referência para toda a Região Oeste do
estado do Rio Grande do Norte em urgência e emergência e tratamento de patologias crônicas,
atendendo exclusivamente pelo SUS.
Referente ao público-alvo da pesquisa esse consistiu em 04 enfermeiros que atuam
vinculados diretamente no setor hospitalar da clínica médica. A saber, a pesquisa foi
desenvolvida com toda a população dos enfermeiros daquela unidade, ou seja, com a totalidade
de 100% desses profissionais.
A pesquisa teve início com o parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa em
Seres Humanos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), registrado sobre o
número CEP/Nº077/11. E de acordo com o disposto na Resolução nº 196/96 do Conselho
Nacional de Saúde, os direitos dos sujeitos foram preservados. A identificação dos sujeitos foi
feita por códigos alfanuméricos em que a sigla E significa enfermeiro e o número subseqüente a
esta letra indica sua colocação na sequência das entrevistas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Partindo do entendimento de que a SAE constitui-se em um instrumento
metodológico que além de propiciar e nortear a assistência de enfermagem oferece condições
necessárias para a organização do trabalho do enfermeiro (NEVES; SHIMIZU, 2010), torna
possível a organização e agrupamento das mensagens expostas por esses profissionais durante as
entrevistas, levantando em consideração as seguintes categorias de análises:
A Compreensão dos enfermeiros acerca da SAE
Para os profissionais que fizeram parte deste estudo a compreensão acerca da SAE
tangencia os conceitos clássicos de sistematização da assistência de enfermagem. Para
desenvolver suas atribuições de enfermeiro, na visão desses sujeitos, não é preciso a aplicação de
todo o processo de enfermagem, mas de pelo menos parte dele. A SAE foi considerada
importante por todos os entrevistados, no entanto na exploração do conjunto das opiniões aqui
compiladas observou-se que a aplicação da SAE envolve mais do que o cumprimento de etapas a
serem seguidas, requerendo do profissional, além do conhecimento da sequência de passos, visão
crítica do processo e sensibilidade para adequar as necessidades do paciente às condições de
trabalho.
[...] é extremamente necessária. Quando não existe a sistematização, cada um faz
seu trabalho, a seu modo, desta forma, agente não fala a mesma língua (E-1).
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[...] a organização do trabalho de enfermagem de maneira a torná-lo mais eficaz,
com melhores resultados ao final da assistência prestada (E-3).
[...] uma forma de organização da assistência do enfermeiro no serviço de saúde,
orientado seu trabalho de forma a atender melhor o paciente. Acho a implantação
da SAE extremamente necessária. Pois já que não existe uma forma de
sistematização cada um faz seu trabalho e agente acaba não falando a mesma língua
(E-4).
Um dos modelos para implantação do processo de enfermagem foi proposto em 2005
e sistematizado em cinco passos: Investigação, Diagnóstico, Planejamento, Implementação e
Avaliação (LEFREVE, 2010). A sua aplicação na prática clínica sofre influencias do modelo
clássico proposto em 1979, mais conhecido e seguido sem, no entanto, deixar de sofrer
descaracterizações na sua utilização e na compreensão acerca da SAE.
[...] a SAE envolve muita coisa como o planejamento das ações de enfermagem; a
prescrição, os cuidados de enfermagem, evolução e reavaliação... Mas temos que
dar prioridade aos casos mais graves (E-2).
Quando a coleta de dados não é citada nesse depoimento ele passa a contemplar em
parte a SAE. A coleta de dados ou investigação se apresenta para a SAE como processo essencial
e necessário para a construção da assistência. O enfermeiro, para prestar assistência de
qualidade, deve estar inserido na realidade concreta de forma consciente e competente, técnica e
científica (BROCA; FERREIRA, 2012).
Contudo, quando E-2 defende passos da SAE pressupõe-se a uma organização na
assistência, e pode-se deduzir também que, ao frisar a prioridade aos casos mais graves, implica
uma coleta dos dados, pois somente a partir do momento em que se conhece a realidade de cada
cliente do serviço se torna possível determinar qual necessita de cuidados assistenciais
prioritários.
Destaca-se que os profissionais enxergam a importância da SAE para construção e
efetivação de uma assistência mais direcionada, organizada e que permita a execução e a
continuidade de um trabalho mais eficaz a sua clientela. Percebeu-se que, embora com definições
com espaço para acertos, a compreensão dos enfermeiros entrevistados acerca da SAE representa
que eles a entendem como um importante instrumento capaz de organizar o gerenciamento do
cuidado a partir de tomadas de decisões críticas e não meramente baseado em uma sequência
infindável de tentativas e erros.
Todavia, a consolidação do processo depende de vários fatores, dentre os quais
compromisso da equipe, da instituição, bem como fatores econômicos e sociais que precedem e
sustentam os determinantes profissionais (SILVA et al., 2011).
A Operacionalização da SAE
A implementação da SAE nos serviços de saúde é vista como um desafio pelo
Conselho Federal de Enfermagem, que tornou obrigatório esse processo de trabalho em 2002,
através da Resolução COFEN nº 272, com vistas a reforçar a necessidade de se planejar a
assistência (COFEN, 2009).
No entanto, verifica-se que, a partir da fala dos entrevistados, a maneira de agir das
fontes simboliza a execução de um ou dois componentes do processo de enfermagem em
determinado momento, mas não no todo, nem a todo o momento. A interação entre enfermeiros e
SAE passa a depender não do seguimento ético do cuidar, mas, sobretudo, das oscilações da

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

949

ambiência profissional. Nessa ideia, os enfermeiros entrevistados relataram que a
operacionalização da SAE é percebida, mas nem sempre cumprida em sua totalidade.
[...] De certa forma, percebemos algumas fases da SAE no nosso processo de
trabalho, especialmente com relação à coleta de dados e exame físico, realizados na
admissão e/ou na evolução do usuário, ainda que não da forma bem elaborada e
estruturada da SAE. No entanto, os demais passos da SAE acabam se perdendo no
momento de atribuições delegadas aos enfermeiros, bem como, a toda equipe de
enfermagem. Teoricamente a SAE está presente no processo de trabalho do
enfermeiro, no entanto, na realidade dos serviços de saúde nos quais estamos
inseridos, sua implantação não acontece de fato (E-3).
[...] de forma regularmente não executo a SAE, não observo plano de ação, de
cuidados. Mas procuro dentro das possibilidades prestar excelência de enfermagem
aos de piores condições ou aos que precisam de cuidados mais complexo (E-2).
A respeito disso, o Conselho Federal de Enfermagem considerando que a SAE é uma
atribuição privativa do enfermeiro entende que a aplicação desse processo está relacionada com
alguns aspectos necessários a sua implementação, quais sejam, ensino em enfermagem, a
estrutura das organizações do trabalho em enfermagem e elementos que encerram além de
crenças e valores, conhecimentos, habilidades e prática dos enfermeiros.
As dificuldades para implementação da SAE
Na equipe de enfermagem é muito importante à continuidade do serviço e essa
situação, por vezes, pode implicar em deficiências na aplicação do processo caso venha a não ser
cumprida em conformidade. São muitos os desafios na implementação da SAE, mas dentre eles
destacou-se a interrupção da sistematização da assistência devido à sobrecarga de trabalho do
enfermeiro conforme relatado nas falas das fontes.
[...] A carga horária de trabalho excessiva dificulta a implementação da SAE, se
existisse uma enfermeira diarista facilitaria; existe falta de investimento por parte do
hospital (E-4).
[...] uma dificuldade aqui no setor, é a falta de um enfermeiro diarista, pois se
existisse facilitaria, pois dessa forma conseguiria visualizar a rotina do setor. A falta
de tempo, a enfermeira fica sobrecarregada demais. E a falta de investimento por
parte do hospital, pois se eles investissem, por exemplo, pagando hora-extra para
nos virmos em horários fora do nosso plantão, para tentar fazer essa
sistematização... Quem vai ficar aqui fora da hora do trabalho, sem ganhar nada?
Eu não fico!” (E-1).
Podem-se citar exemplos de pessoas e instituições bem sucedidas que buscaram
melhores condições de trabalho com vistas à implementação de métodos de organização da
assistência de enfermagem, não como finalidade em si mesmo, mas como meios de alcançar o
objetivo maior que é de prestar um cuidado de qualidade e auxiliar no rápido retorno daquele
paciente as suas funções rotineiras, e a sua família.
No entanto, percebe-se que este pensamento de dedicar maior carga horária de
enfermeiros e remunerá-los adequadamente parecem não estar presente em parte das instituições
de saúde. E-2 reflete em sua fala esta afirmativa quando diz que encontra dificuldade de
implementação da SAE na unidade de clínica médica onde trabalha devido a insuficiência de
mão de obra.
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[...] necessita de um número suficientes de profissionais para desenvolver as
atividades. Sobrecarga de trabalho, como por exemplo, um setor com trinta
pacientes e apenas um enfermeiro para resolver toda a parte burocrática, prestar
assistência de enfermagem e coordenar os serviços da equipe é humanamente
impossível (E-2).
Nos depoimentos se verificou que os enfermeiros expressaram que a sobrecarga de
trabalho dificulta a realização da SAE, mas apontaram também outros entraves para que ela se
efetivasse, como a própria organização administrativa dos profissionais de enfermagem no turno
de trabalho, quando expressam a ausência de um enfermeiro diarista, e a falta de investimento
por parte próprio hospital.
Diante disso, percebe-se que as dificuldades para implementação da SAE também
podem estar relacionadas ao quantitativo de recursos humanos existentes nas instituições de
saúde para executar todas as atividades requeridas por essa, metodologia, que exige tempo para
registro e análise dos dados. Os sujeitos desta pesquisa entendendo o não cumprimento da SAE
sinalizam com alternativas de interação com outros serviços, com vistas a minimizar as
dificuldades.
[...] que o hospital investisse em pessoas que viessem de outros lugares onde a SAE
foi implantada, para ajudar a equipe local do hospital a implantá-la (E-1).
Há a necessidade de capacitação de profissionais (E-2).
A grande demanda de clientes no serviço também aparece como desafio, visto que
essa situação aumenta a sobrecarga de trabalho e reduz o tempo dos enfermeiros para
sistematizar uma assistência adequada para a clientela.
As dificuldades são inúmeras, na minha opinião, a principal delas é a grande
demanda de usuários internos na clínica médica, o que dificulta uma assistência de
enfermagem de qualidade, sendo esta dispensada apenas aos pacientes graves; a
grande demanda de atribuições delegadas ao profissional enfermeiro que além da
assistência de enfermagem dedica-se a resolver problemas que não são de sua
competência, tais como, otimização de exames, transporte entre outros (E-3).
Outros profissionais trabalhadores da clínica médica também foram citados nos
depoimentos. Em suas falas as fontes se reportam não a categorias específicas, mas em
comportamento sem compromisso de alguns. A falta de iniciativa foi a dificuldade mais citada
entre as entrevistadas.
[...] dificuldade para essa operacionalização é a falta de iniciativa (E-1);
[...] interesse dos profissionais e falta de treinamento (E-4);
[...] dificuldade é a falta de iniciativa (E-2).
Verifica-se que os desafios para a efetivação da SAE se repetem e que dependem não
apenas do interesse e qualificação dos profissionais, mas, sobretudo disso também. As diferentes
formas de sistematização da assistência pressupõem a organização das condições, dos recursos
materiais e humanos além da competência técnico-legal e valorização dada à sua contribuição,
seja pela instituição, seja pelo profissional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesta pesquisa, pode-se identificar que a sistematização da assistência de
enfermagem assume uma conotação de atividade complementar no trabalho do enfermeiro da
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clínica médica do hospital investigado, à medida que esses profissionais entendem a importância,
mas justificam seu não cumprimento em detrimento dos desafios encontrados para sua
efetivação.
Com relação à compreensão dos enfermeiros acerca da SAE O primeiro passo da
pesquisa foi identificar essa compreensão, ao que, através das falas, elas expressaram um
conhecimento que em parte, mas não no todo atendiam a conceituação de SAE proposta nas
literaturas clássicas. Os resultados do estudo demonstraram que, apesar de terem compreensão de
sua importância, as enfermeiras relataram dificuldades na execução da SAE destacando a falta de
compromisso de colegas também enfermeiros como fator principal desse entrave.
Com relação à operacionalização da SAE observou-se que as fontes entendem e
tentam operacionalizar o processo o mais próximo possível do que elas entendem ser o correto.
No entanto, encontram justificativa em seu não cumprimento no grande número de tarefas que
são demandados ao enfermeiro durante um dia de trabalho, afastando-o do paciente à revelia do
processo de trabalho que ele tem conhecimento que deveria cumprir.
Com relação às dificuldades para implementação da SAE constatou-se também
referências dos enfermeiros no que diz respeito à proatividade dos colegas, ao que eles
chamaram de falta de iniciativa. Dos entrevistados apenas um não fez esse relato. Aliado a estas
informações estão ainda citações a respeito da insuficiente quantidade de profissionais para a
demanda da clínica médica. Ao que se percebe que a primeira dificuldade relatada tem a ver com
comportamento dos profissionais, mas a segunda com quantitativo de recursos humanos.
Em suma, verifica-se que os desafios para implementação da SAE persistem no
quantitativo de pessoal e no compromisso individual em cumprir seus passos, em detrimento do
conhecimento que os enfermeiros têm sobre a importância de sua operacionalização. Essa
situação pode indicar necessidade de reflexão sobre a prática do enfermeiro embasada na
cientificidade, uma vez que sem sistematização seu trabalho poderá assumir conotação
fragmentada e sem organização, pautado no apenas cumprimento de prescrições médicas.
Em uma clínica médica, assim como em quaisquer unidades de saúde faz-se
essencial para o trabalho do enfermeiro a assunção da SAE como instrumento de trabalho que
requer compromisso, conhecimento e visão crítica com vistas a autonomia e qualidade do
cuidado ofertado.
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A SAE NA PREVENÇÃO E CONTROLE DAS INFECÇÕES RELACIONADAS À
ATENÇÃO À SAÚDE NA UTI
Lais Cristina Da Silva Lima1
Alcivan Nunes Vieira2
Amélia Carolina Lopes Fernandes3
Deivson Wendell da Costa Lima4
Luana Kátia Santos Oliveira5
RESUMO: Esta pesquisa objetivou identificar possíveis interfaces entre a SAE e a prevenção de
infecções na UTI. Estudo realizado por meio de observação direta da realidade, em uma UTI, no
Estado do Rio Grande do Norte. No contexto estudado, por vezes, a SAE foi realizada
desconsiderando as especificidades de cada paciente, em se tratando da prevenção de infecções.
Durante a admissão no setor, e na elaboração do histórico do paciente, os fatores de risco
individuais para a ocorrência de infecções não foram pesquisados. Durante a realização do exame
físico e do plano de cuidados, alguns princípios de assepsia não foram respeitados. A SAE na UTI
estudada ainda é incipiente, e suas etapas atendem mais às rotinas institucionais do que às
necessidades de cuidado dos pacientes. É possível articular à SAE à prevenção e controle de
infecções, em todas as suas etapas; agregando os princípios da prevenção ao cuidado de
enfermagem.
PALAVRAS CHAVE: Enfermagem; Infecção Hospitalar; Terapia Intensiva.
INTRODUÇÃO
As Infecções Relacionadas à Assistência em Saúde – IRAS, são todas as infecções
adquiridas por meio da atenção à saúde, seja por meio da realização de procedimentos ambulatoriais
ou durante a internação hospitalar. Até o ano de 2008, o conceito adotado pelo Ministério da Saúde
era o de Infecção Hospitalar (IH) e, a partir dele, o enfoque era dado à infecção que ocorria no
espaço hospitalar (BRASIL,1998).
Segundo este novo conceito, o de IRAS, a infecção não se restringe essencialmente à
assistência hospitalar, uma vez que a mesma pode acontecer em todos os níveis de atenção, seja na
unidade básica de saúde, no hospital, no domicílio e em serviços de home care (MEDEIROS,
2011).
Essas infecções contribuem para a piora do quadro clínico do paciente, implicam em mais
gastos com a atenção à saúde devido ao aumento da permanência do paciente em regime de
internação ou de tratamento de doenças, além de acarretar custos não mensuráveis tais como:
afastamento do convívio familiar e do trabalho. Representam uma preocupação não só do setor
saúde, mas torna-se também um problema de ordem social, ética e jurídica, pois, resulta em
implicações na vida dos usuários dos serviços de saúde (LACERDA, 1997).
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Dentre os setores hospitalares de maior risco para a ocorrência das IRAS, destaca-se a
Unidade de Terapia Intensiva (UTI), por se tratar de um local onde se encontram pacientes em uma
condição crítica que, constantemente, são submetidos a procedimentos invasivos o que os deixa
mais propensos a contrair esse tipo de infecção.
Considerando as especificidades da UTI e dos pacientes que necessitam deste setor, é
importante destacar que a enfermagem é responsável pela maior parte das intervenções realizadas
junto ao paciente; esta categoria assume, portanto, um papel relevante na prevenção e controle das
IRAS, uma vez que é responsável pela realização da maior parte dos procedimentos e intervenções
assistenciais (ARMC, 2008).
A maneira como a equipe de enfermagem sistematiza sua assistência, pode favorecer ou
não o controle das infecções na UTI; desde que esteja em consonância com as diretrizes da CCIH, e
com os princípios técnico-científicos que embasam a assistência de enfermagem em terapia
intensiva.
Esta pesquisa tem como objetivo descrever algumas interfaces entre as etapas da SAE e os
princípios da prevenção e do controle das infecções na UTI. Propor-se ainda, a identificação realizar
uma descrição da observância desses princípios no cotidiano assistencial de uma UTI, desde o
momento da admissão do paciente até a implementação de um plano de cuidados, e até à realização
de procedimentos invasivos.
MATERIAL E MÉTODOS
Trata-se de uma pesquisa descritiva, de abordagem qualitativa; foi realizada em uma UTI
de um Hospital de Referência Regional do Estado do Rio Grande do Norte.
Os sujeitos da pesquisa foram os profissionais da equipe de enfermagem do referido setor.
Foram utilizados como critérios de inclusão: ser profissional de enfermagem e estar escalado para
desenvolver suas atividades na UTI, no período destinado à coleta de dados. Como critérios de
exclusão: estar institucionalmente afastado de suas atividades, ou a recusa em assinar o TCLE.
A coleta dos dados ocorreu no período de outubro de 2011 a fevereiro de 2012, nos turnos
matutino e vespertino. A observação direta da realidade foi registrada em um diário de campo. Esta
observação esteve voltada para os momentos em que a equipe de enfermagem realizou suas
atividades assistenciais, desde a organização dos seus instrumentos de trabalho, até o planejamento
das ações, à sua realização e o devido registro no prontuário do paciente.
Os dados produzidos foram organizados em tópicos, denominados a partir das etapas da
SAE, preconizadas pelo COFEN (BRASIL,2009). Em cada um deles, foram agrupados os registros
da assistência cuja natureza esteja conceitualmente inserida nas referidas etapas. Assim, por
exemplo, no tópico Histórico de Enfermagem, foram agrupados os dados produzidos a partir da
observação dos momentos em que, na admissão dos pacientes, a assistência esteve voltada para a
elaboração de um histórico das condições clínicas atuais e pregressas, condições sócio-econômicas
e culturais, entre outras.
Os pesquisadores adotaram como referencial teórico para subsidiar a discussão acerca da
SAE, a Resolução Nº 358 do COFEN, de 15 de outubro de 2009 (BRASIL, 2009); e quanto às
diretrizes de prevenção e controle de infecção, foi adotada a portaria da ANVISA, de Nº 2.616 de
12 de maio de 1998 (BRASIL, 1998). Tal Resolução dispõe sobre a Sistematização da Assistência
de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes, públicos ou
privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, e dá outras providências.
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UnP, com o protocolo
222/2011, de 15 de abril de 2011, e Certificado de Apresentação para Apreciação Ética nº
0227005200010.
RESULTADOS E DISCUSSÃO.
Caracterizando o local do estudo
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O campo pesquisado é caracterizado como um UTI adulto, geral, composta por 10 leitos.
Está inserida em um hospital de referência regional, atendendo a uma população em torno de
500.000 habitantes.
O paciente pode ser admitido na UTI, oriundo das unidades de Pronto Socorro, Clínica
Médica ou Centro Cirúrgico. Os pacientes admitidos do Pronto Socorro, geralmente são jovens
vítimas de acidentes de trânsito; os pacientes admitidos da Clínica Médica, em geral, são idosos
com problemas cardíacos e respiratórios; e os pacientes oriundos do Centro Cirúrgico, geralmente
são jovens que passaram por craniotomia, em decorrência dos acidentes de trânsito, ou vítimas de
perfurações por arma de fogo ou por arma branca.
A coordenação da Comissão de Controle da Infecção Hospitalar (CCIH) do referido
serviço, elaborou um manual de recomendações para a prevenção e controle das infecções
relacionadas à assistência à saúde. Este manual reforça a necessidade do envolvimento de toda a
comunidade hospitalar nas ações de prevenção e controle de infecção.
Coleta de Dados (Histórico de Enfermagem)
Apesar de não haver referência ao processo de enfermagem, a assistência se organiza em
quatro etapas. A primeira delas é a admissão do paciente na UTI, onde é realizada uma coleta de
dados sobre suas condições clínicas atuais e pregressas, e de suas condições sócio-econômicas.
Neste momento, realiza-se ainda um exame físico empregando-se a inspeção, palpação,
percussão e ausculta. Considera-se desta forma, que o cuidado do paciente gravemente enfermo
demanda uma assistência planejada e sistematizada; principalmente no que tange a construção de
conhecimento técnico, fisiopatológico e laboratorial, é mister enfatizar a importância da
enfermagem neste contexto (BRASIL, 2009).
A coleta de dados é considerada o primeiro passo para caracterizar o estado de saúde do
paciente, com o objetivo de identificar suas necessidades, hábitos alimentares, patologias
pregressas, condições de moradia, de trabalho e de lazer, entre outras(OLIVEIRA, 2010).
Esta etapa é fundamental para que seja assegurada uma assistência que contemple as
necessidades do paciente, tendo como referência o motivo que o levou a ser internado na UTI; além
de outras necessidades e problemas de saúde que possam ser detectados durante este período.
Quanto maior o número de necessidades afetadas do cliente, maior é a necessidade de se
planejar a assistência, uma vez que a sistematização das ações visa à organização, à eficiência e à
validade da assistência prestada (BRASIL, 2002).
Dentre estas necessidades, está a prevenção de infecções a partir da identificação de fatores
de risco individuais de cada paciente.
Estes fatores de risco pode estar relacionados à idade, ao estado nutricional e às possíveis
intervenções realizadas em outros serviços de saúde (BITTAR, 2006). No entanto, não foi
observada uma atenção voltada para estes fatores de risco, durante a elaboração do histórico de
enfermagem.
Na UTI, para o momento da coleta de dados, é utilizado um formulário específico do setor
para a realização do exame físico; o mesmo está estruturado sob a forma de um checklist. A partir
dele, são avaliadas as funções vitais (estado neurológico, o estado hemodinâmico, a função
respiratória) e as eliminações. São registradas ainda as informações sobre a oferta da dieta (tipo de
dieta; se a oferta é por sonda nasogástrica ou nasoentérica); informações sobre a modalidade de
oferta de oxigenioterapia (se por ventilação mecânica, por máscara ou por cateter nasal); sobre a
realização do banho no leito (com ou sem ajuda por parte do paciente). Inclui-se ainda, o registro da
presença de úlceras de pressão e feridas de qualquer outra etiologia.
Percebe-se que um documento como este é de grande importância para a realização do
histórico de enfermagem e do exame físico. Contudo, os pacientes que se encontram em uma UTI,
por vezes, são instáveis e necessitam de uma contínua observação. A adoção de um instrumento de
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coleta de dados como esse, não deveria limitar a avaliação do paciente por parte da equipe de
enfermagem, como foi constatado pelos pesquisadores.
Mesmo que se disponha de um formulário bem estruturado para a coleta de dados, esta
etapa da sistematização sempre necessitará de adaptações para melhor atender ao propósito de
subsidiar a SAE e à prevenção e controle das IRAS.
Diagnóstico de Enfermagem
Este momento da SAE consiste na interpretação dos dados coletados, de forma minuciosa e
criteriosa; baseando-se nos problemas reais ou problemas potenciais, que podem ser de disfunções
fisiológicas, comportamentais, espirituais; e, a partir destes problemas ou necessidades, traçar as
intervenções mais efetivas para o alcance dos objetivos propostos para a assistência de enfermagem
(BITTAR, 2006).
Na UTI pesquisada, não foi identificada a elaboração dos diagnósticos de enfermagem,
pois, nenhum dos registros em prontuários se referia ao diagnóstico da condição clínica do paciente.
Gerando, portanto, uma lacuna no trabalho da enfermagem tanto no que diz respeito aos cuidados
necessários ao paciente crítico, quanto à prevenção das IrAS.
A ausência de uma elaboração sistematizada desses diagnósticos pode favorecer a uma
assistência desconectada das necessidades do paciente; além de negligenciar os riscos para a
ocorrência de infecções.
Planejamento de Enfermagem
O Planejamento de Enfermagem resulta da avaliação do paciente onde são identificados
problemas ou necessidades de saúde, para os quais a enfermagem é responsável. Possibilita a
individualização da assistência, além de guiar o processo decisório da enfermagem (TRUPPEL et al
2009). No planejamento serão determinados as intervenções a serem realizadas e os resultados
esperados, a partir dos Diagnósticos de Enfermagem(BITTAR, 2006).
Considerando os princípios da prevenção e do controle de infecções na especificidade da
UTI, o Planejamento de Enfermagem tem amplo potencial para subsidiar estas ações; desde que
tenha como bases, os Diagnósticos de Enfermagem e os riscos para a ocorrência de infecção.
Identificou-se que as ações assistenciais da enfermagem na referida UTI, atendiam mais às
normas e rotinas do setor do que, propriamente, aos problemas e necessidades do paciente. O
cotidiano do setor pesquisado é regido por intervenções gerais (higienização, aspiração de
secreções, realização de curativos e administração de medicamentos), em detrimento de um plano
de cuidados individualizado, voltado para os problemas e necessidades do paciente.
Assim, a prevenção das IrAS no setor pesquisado assume um caráter genérico, sem atentar
para as especificidades de cada paciente; a etiologia dos agravos e suas implicações
hemodinâmicas, neurológicas e metabólicas, entre outras, por vezes não são consideradas como
fonte de diagnósticos para a enfermagem, além de não serem utilizadas para subsidiar a assistência
desenvolvida.
Esta forma de organizar e desenvolver os cuidados de enfermagem, contraria também os
princípios da assistência de enfermagem ao paciente crítico em unidade de terapia intensiva; cujas
necessidades e problemas de saúde estão inevitavelmente afetados, exigindo uma avaliação
criteriosa que seja capaz de orientar uma assistência individualizada e efetiva (TRUPPEL et al
2009)Todavia, percebe-se que diante da inexistência dos Diagnósticos de Enfermagem, o
planejamento também apresenta lacunas; pois, não há uma identificação prévia das necessidades e
problemas de saúde do paciente.
Intervenções de Enfermagem
A etapa seguinte da SAE é a elaboração de um plano de cuidados de enfermagem, diante
das necessidades identificadas. No cotidiano pesquisado, este plano contempla intervenções
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inerentes à internação em UTI, tais como: aferição de sinais vitais, controle hídrico, monitorização
contínua, cuidados de higiene geral.
Não foram observadas intervenções sistemáticas que fossem voltadas para a prevenção e
para o controle das IrAS. As intervenções de enfermagem voltaram-se essencialmente para o
cumprimento das rotinas assistenciais, desconsiderando que em cada paciente, existem necessidades
e problemas que traduzem a especificidade da assistência da qual cada um necessita.
Implementação
A Implementação é a fase em que são realizadas as intervenções de Enfermagem, a partir
dos Diagnósticos de Enfermagem e do Planejamento de Enfermagem.
Na referida UTI, esta implementação acontece através de um plano de cuidados que se
resumem às intervenções rotineiras em uma UTI, tais como: o banho no leito, a administração de
medicamentos, a manutenção dos acessos venosos, a administração da dieta, e na assistência
necessária aos procedimentos especializados que rotineiramente acontecem (traqueostomia, a
reanimação cárdio-respiratória, entre outros).
Existe uma tentativa de se elaborar as prescrições de enfermagem, no entanto, as mesmas
assumem uma característica de rotina assistencial; na maioria das vezes, detêm-se aos cuidados
voltados para higienização e registro de sinais vitais, quando deveriam estar relacionadas às
necessidades do paciente.
Sem uma assistência sistematizada, os riscos para a ocorrência de infecção estão ainda mais
presentes. A cada momento na UTI, são realizadas diversas ações que deveriam ser planejadas
singularmente, sendo orientadas pelas necessidades individuais e da suscetibilidade de cada
paciente (JACQUIER;SANTOS; CENTENO, 2008).
Avaliação de enfermagem
A Avaliação de Enfermagem é um processo sistemático e contínuo, onde serão avaliadas as
mudanças do quadro clínico do paciente, em decorrência das Intervenções de Enfermagem; sua
realização não deve se limitar apenas ao momento posterior realização das etapas anteriores. Pois,
entende-se que não se tratam de momentos estanques devendo, pois, a avaliação ser realizada
durante todo o processo (TANNURE; GONÇALVES, 2009).
Não foram identificados sinais da realização desta fase durante o período da pesquisa; a
UTI possui uma rotina assistencial própria, às quais os pacientes estavam submetidos. Se não foi
observada a Avaliação de Enfermagem, entende-se que nem sempre os procedimentos e rotinas a
que estes pacientes estavam submetidos atenderam às suas necessidades. Relegando inclusive os
princípios da prevenção e controle das IrAS.
Registro de Enfermagem
Esta etapa da SAE corresponde ao momento em que são realizados os registro no
prontuário do paciente. Os prontuários servem de registro com a finalidade de fornecer informações
a respeito da assistência prestada ao usuário, de modo a assegurar a comunicação entre os membros
da equipe de saúde, garantindo a continuidade da assistência.
Observou-se que, nos registros das admissões, constavam apenas informações mais gerais
acerca do paciente, tais como: a procedência, os equipamentos de suporte às funções vitais
(ventilador mecânico, bomba de infusão) trazidos juntamente com o paciente dos outros setores; os
procedimentos cirúrgicos ou de sondagens aos quais ele havia se submetido. Apesar de muito
importantes, este registros não contemplam todas as informações inerentes à prevenção e controle
de infecções.
Observou-se que, quando estes registros foram realizados pelos acadêmicos de
enfermagem, houve uma preocupação em documentar minuciosamente as condições do paciente.
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Os sujeitos da pesquisa frequentemente relatavam, indiretamente, que esta prática de
registro devia-se ao número reduzido de profissionais e a carga horária de trabalho excessiva;
situação que é vivenciada em outros contextos, onde o trabalho é composto por tarefas repetitivas e
pela incorporação de rotinas de trabalho, em detrimento de uma Sistematização da Assistência
(TANNURE; GONÇALVES, 2009).
CONCLUSÃO
A SAE no âmbito da UTI pesquisada é incipiente, e ainda desarticulada das ações de
prevenção e controle das IrAS. A assistência é organizada em função de rotinas administrativas, em
detrimento das necessidades do paciente.
Embora seja possível identificar em alguns momentos, ações que se remetem às etapas da
Sistematização da Assistência de Enfermagem, elas ainda não se configuram na sistematização
preconizada pelo COFEN.
As ações de prevenção e controle das IrAS na UTI não possuem uma sistematização, que
as articule ao cotidiano assistencial; princípios básicos são desconsiderados durante a execução
A prevenção e o controle das IrAS na terapia intensiva é uma necessidade inerente à
admissão no referido setor; esta prevenção precisa estar articulada à assistência desenvolvida pelos
profissionais isoladamente, ou em equipe.
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ANÁLISE QUALITATIVA DE MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS ASSOCIADO
AO SEDIMENTO EM UM TRECHO RURAL DO RIO APODI-MOSSORÓ NA
COMUNIDADE PASSAGEM DE PEDRA, MUNICÍPIO MOSSORÓ-RN, NORDESTE,
BRASIL
Atarissis Morais Dias¹; Iron Macêdo Dantas², Pedro Gomes da Silveira Neto ³; Wesley Alves
Rodrigues4; Janay Clésia Menezes Mota 5
RESUMO: Este trabalho foi realizado com o intuito de fazer uma análise da abundancia relativa
através da analise qualitativa do macroinvertebrados que se encontram associados ao sedimento do
Rio Apodi-Mossoró na comunidade rural de Passagem de Pedra e fazer a identificação dos diversos
grupos funcionais de alimentação da macrofauna bentônica presente no local comparando entre os
quatro pontos dois antes e dois após o barramento. Para tais identificações, foi necessária a
realização de 3 coletas entre os meses de dezembro de 2011 a maio de 2012 realizando a análise
qualitativa dos macroinvertebrados bentônicos que se encontravam associados ao sedimento do rio
com o auxilio de um pegador manual triangular (35x35x35cm de lados e 35cm de profundida de)
com abertura de malha de 500 μm. Os organismos coletados foram triados, identificados e
preservados em álcool a 70%. Foram encontrados no total 1683 indivíduos divididos em dez taxons
sendo 1637 indivíduos encontrados nos dois pontos antes do barramento com organismos
pertencentes aos filos Molluscos (1187 indivíduos) com maior abundância acompanhados de
Crustacea (426 indivíduos) e Insecta (13 indivíduos). Posteriormente ao barramento foram
encontrados 46 indivíduos presente nos dois pontos uma maior abundância também de Molluscos
(28 indivíduos) seguidos de Insecta (17 indivíduos) e Annelida (1 indivíduo) distribuídos em 10
táxons com destaque para o M. tuberculata que demonstrou maior abundancia estando em um
número muito maior que os demais táxons na maioria das coletas.
PALAVRAS – CHAVE: Macroinvertebrados; Rio ; Sedimento.
INTRODUÇÃO
A biota aquática vem sendo utilizada como uma ferramenta importante na busca de
informações sobre a integridade dos ecossistemas e a qualidade do ambiente. Tanto que o
monitoramento biológico é o mais apropiado para avaliar a poluição de ecossistemas aquáticos do
que a tradicional abordagem físico-química (THIÉBAUT et al., 2006)
Segundo Bicudo e Bicudo (2004), os invertebrados bentônicos são amplamente
utilizados nas avaliações de impactos antrópicos sobre o ecossistema aquático por apresentarem
uma série de vantagens; tais como: diversidade de formas de vida e de habitats, podendo ser
encontrados em praticamente todos os tipos de ambientes aquáticos; mobilidade limitada, fazendo
com que a sua presença ou ausência esteja associada às condições do habitat; presença de espécies
com ciclo de vida longo em relação a outros organismos, possibilitando somatória temporal dos
efeitos antropogênicos sobre a comunidade; facilidade de uso em manipulações experimentais, o
que poderá resultar em previsões mais precisas, além, do baixo investimento financeiro para
desenvolver o estudo.
Sendo os macroinvertebrados organismos que desempenham importante papel no
funcionamento de ambientes aquáticos como: biorrevolvimento do sedimento, constituem parte
importante da cadeia alimentar de vários organismos, também podem ser vetores de agentes
patológicos em determinadas regiões.
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O Nordeste brasileiro apresenta mais da metade de sua área com predominância de zona
semi-árida, por isso se faz necessário uma maior preservação dos poucos recursos hídricos que
dispomos. Em ambientes como esse apresentam-se rios e os açudes que são as principais fontes de
fornecimento de água para longos períodos de estiagem (GOULART e CALLISTO, 2003).
A Bacia do Apodi-Mossoró ocupa uma superfície de 14.276 km2, correspondendo a
cerca de 28% do território do estado do Rio Grande do Norte. O Rio Apodi-Mossoró é o principal
rio que da nome a bacia, nascendo no Oeste e depois de percorrer 210 km deságua no Litoral Norte.
A Bacia Hidrográfica do Apodi-Mossoró, genuinamente norte-rio-grandense, banha cerca de 28%
da superfície do Estado e apresenta o Apodi-Mossoró como o seu principal curso de d'agua (PAIVA
SOBRINHO, 1999). O Rio Apodi Mossoró é perenizado pela barragem de Santa Cruz localizada na
cidade de Apodí-Rn, desta forma todo a extensão à jusante da barragem permanece perene durante
todo o ano, incluíndo a Cidade de Mossoró e a comunidade de Passagem de Pedras.
Uma das mais importantes comunidades rurais de Mossoró, situada a cerca de 10 km do
centro da cidade, Passagem de Pedras destaca-se pelo comércio de crustáceo como o siri, como
também na produção de camarão em cativeiro. E nos limites dessa comunidade que está situada à
foz do Rio Mossoró.
Estudos sobre a distribuição da fauna estuarina ao longo de gradientes salinos apontam
que os diferentes valores de salinidade atuam como uma barreira fisiológica para espécies
estenohalinas marinhas (que não penetram nas áreas com baixa salinidade) e de água doce
(incapazes de colonizar zonas com água salobra ou marinha) (WOLFF, 1983; KENISH, 1986).
Barnes (1980, 1994) registrou que, em estuários, de uma forma geral, a diversidade tende a crescer
quando se passa da água doce para a água salgada.
Este trabalho teve os seguintes objetivos: Analisar a abundância através da analise
qualitativa dos macroinvertebrados associado ao sedimento no Rio Apodi-Mossoró localizado na
comunidade rural de Passagem de Pedras; Comparativo entre a comunidade de macroinvertebrados
bentônicos em dois ambientes antes (ambiente de água doce) e após o barramento da comunidade
de Passagem de Pedras (ambiente de água salobra); identificar os grupos funcionais de alimentação
da fauna bentônica que ocorre junto ao sedimento com relação as variáveis físico-químicas.
MATERIAL E MÉTODOS
O sedimento foi coletado no Rio Apodi-Mossoró, dentro da zona rural na comunidade
de Passagem de Pedras localizada a 10 km do centro da cidade de Mossoró-RN (Figura 01), em 4
pontos de coleta, pontos 1 e 2 à montante e pontos 3 e 4 à jusante do barramento, ponto
1(5˚09’19,56’’de latitude sul e 37º17’10,29’’de longitude oeste) e ponto 2 (5º09’20,00’’ de latitude
sul e 37º17’10,73’’de longitude oeste) e ponto 3 (5º09’15,57’’ de latitude sul e 37º 17’7,50’’de
longitude oeste) e ponto 4 (5º09’10,61’’ de latitude sul e 37º17’2,83’’de longitude oeste). Apenas
na primeira coleta os pontos 1 e 2 foram localizados na margem direita.
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Figura 1: Trecho do Rio Apodi-Mossoró presente na comunidade de passagem de pedra onde foram
realizadas as coletas com o pegador manual (pontos vermelhos). Fonte: Google Maps - Earth
©2012 Google.
Foram realizadas 3 coletas no período entre dezembro de 2011 a maio de 2012
espaçadas a cada 2 meses, sendo realizadas com um pegador manual triangular (35 x 35 x 35 cm de
lados e 35 cm de profundidade) com abertura de malha de 500 μm com dois arrastos em cada ponto.
em uma faixa de aproximadamente 1 m da margem, a uma profundidade máxima de 0,50 m.
O sedimento coletado foi transferido para potes plásticos etiquetados, fixados em álcool
a 70% e conduzidos ao laboratório de Biologia I da UERN onde foram lavados em água corrente
em peneiras sobrepostas com abertura de malhas de 0,5 mm e 0,2 mm respectivamente, triado sob
bandejas transiluminada e preservados em recipientes de vidro com álcool a 70% para posterior
identificação a qual foi realizada com auxílio de estereomicroscópio e chaves taxonômicas. A
Determinação dos Grupos funcionais de Alimentação foi determinada, de acordo com Merrit e
Cummins (1984) e Abílio (1997).
As análises físico-químicas da água foram determinadas em campo por ocasião da
primeira coleta utilizado maleta multi-parâmetro do laboratório de química da UERN. Foram
verificadas as variável de: temperatura, pH, oxigênio dissolvido, condutividade elétrica e turbidez.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram encontrados 1683 indivíduos divididos em dez taxons sendo 1637 indivíduos
encontrados nos dois pontos antes do barramento com organismos pertencentes aos filos Molluscos
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(1187 indivíduos) com maior abundância acompanhados de Crustacea (426 indivíduos) e Insecta
(13 indivíduos). Posteriormente ao barramento foram encontrados 46 indivíduos presente nos dois
pontos uma maior abundância também de Molluscos (28 indivíduos) seguidos de Insecta (17
indivíduos) e Annelida (1 indivíduo) (Tabela 01).
Tabela 01: Frequência absoluta e grupo funcional em número de organismos coletados em um
trecho urbano do Rio Apodi-Mossoró, na Comunidade de Passagem de Pedra, Mossoró-RN

Observou-se que o ambiente de água doce apresentou uma quantidade maior de
indivíduos em relação ao ambiente de água salobra, também pode-se verificar o efeito do
barramento que poderá ter contribuído com riqueza taxonômica. A família Thiaridae (gastrópoda),
representada por uma única espécie, Melanoides tuberculata, foi dominante em quase todas as
coletas. O grande número de M. tuberculata constata uma grande invasão dessa espécie exótica e
superioridade em relação aos outros táxons devido a sua grande capacidade de adaptação em
ambientes extremos tornando-se altamente competitivos frente a outras espécies com menor
tolerância a esses ambientes.
Como mostrado nas Tabelas 1 e 2 também podemos verificar os grupos tróficos
funcionais detritívoros, raspadores, coletores, filtradores e predadores, sendo os detritívoros os mais
abundantes. Essa classificação dos invertebrados dentro dos grupos funcionais pode auxiliar na
compreensão do papel de cada táxon na cadeia alimentar do ecossistema (MERRIT e CUMMINS,
1984).
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Tabela 02: Frequência relativa, e grupo trófico funcionais dos organismos Coletados em um trecho
urbano do Rio Apodi-Mossoró, na Comunidade de Passagem de Pedra ,Mossoró-RN

As variáveis físico-químicas apresentaram diferença nas medidas registradas antes e
após o barramento (Tabela 03), verifica-se que os valores a jusante sempre apresentam-se maiores,
isto acontece por ser um ambiente que recebe influência da maré tornado a água e o sedimento
salino. Entretanto no momento das coletas a água encontrava-se em correnteza (ambiente lótico)
porém o sedimento ainda sofria influência da de e em determinados períodos este ambiente
encontra-se com água salgada ou salobra, mesmo que no momento da coleta (período de maré
baixa) a água estava com correnteza, ambiente lótico, tornando este ambiente com uma dinâmica
diferente dos pontos 1 e 2, e influenciando na abundância de organismos.
Tabela 03: Variáveis Físico-químicas medidas nos quatro pontos na primeira coleta em passagem
de pedra em um trecho do Rio-Apodi Mossoró.
Análises físico-químicas

Ponto 1

Hora

Ponto 2

Ponto 3

Ponto 4

09h:38min 09h:47min

10h:14min

10h:47min

Temperatura

29,2˚C

29,5˚C

31,8˚C

30,3˚C

PH

8,39

8,48

8,73

9,15

Oxigênio dissolvido

12,04

9,58

27,97

32,33

Condutividade elétrica

1456

1452

1431

2313

Turbidez

17,2 ntu

18,7 ntu

13,1 ntu

5,6 ntu

CONCLUSÃO
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Pode-se concluir que:
A riqueza taxonômica é baixa e o número de organismos é influenciado principalmente por
apenas um táxon.
O barramento influencia diretamente na distribuição e riqueza taxonômica dos
macroinvertebrados.
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ANÁLISE QUANTITATIVA DE MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS
ASSOCIADOS AO SEDIMENTO DO RIO APODI-MOSSORÓ NA COMUNIDADE
PASSAGEM DE PEDRA, MOSSORÓ-RN.
Wesley Alves Rodrigues;1 Iron Macêdo Dantas;2 Atarissis Morais Dias;3 Janay Clésia Menezes
Mota;4 Pedro Gomes da Silveira5
RESUMO: As regiões de estuarinas apresentam grandes variações sazonais, mensais e diárias de
seus parâmetros ambientais que são perceptíveis através das modificações causando grandes
alterações no ecossistema com isso influenciando as comunidades de macroinvertebrados. Os
objetivos deste trabalho foram investigar a abundancia através de análise quantitativa dos
invertebrados associados ao sedimento do Rio Apodi-Mossoró em dois ambientes: anterior (água
doce) e posterior (água salobra) a um barramento O experimento foi desenvolvido no Rio ApodiMossoró, em um trecho rural na comunidade de Passagem de Pedra Mossoró-RN. Foram realizadas
4 amostras em 2 pontos situados anteriormente e 2 pontos posteriormente a um barramento,
utilizando-se uma Draga do tipo Van veen com área de 400 cm2 para analise quantitativa. O
substrato coletado foi transferido para depósitos plástico etiquetado e fixado em solução de álcool a
70 %, conduzidos ao laboratório de biologia I da UERN onde foram lavadas em água corrente,
sendo realizados os procedimentos de triagem sob bandeja trans-iluminada. A identificação dos
invertebrados foi feita sob microscópio estereoscópico e a classificação feita com o auxilio de
bibliografias especializadas. Foram coletados um total de 4.613 macroinvertebrados, divididos em
nove táxons, com 4.177 anterior ao barramento e 436 após o barramento, O grupo funcional mais
presente foi os detritívoros coletores os outros grupos apresentaram baixa quantidade. O barramento
influencia na riqueza taxonômica e abundância dos organismos, sendo sua maior quantidade no
ambiente antes do barramento (água doce) que no ambiente após o barramento (água salobra).

PALAVRAS-CHAVE: Zoobentos; Rio Apodi-Mossoró.
INTRODUÇÃO:
O Rio Apodi-Mossoró no trecho compreendido entre a cidade de Mossoró e o seu estuário
existem quatro pequenos barramentos, sendo um na entrada da cidade de Mossoró, (Barragem do
Genésio), dois dentro da zona urbana (Barragem do Centro e Barragem de Baixo) e Barragem da
Passagem de Pedra localizada na zona rural. Este último por localizar-se próximo ao estuário do rio,
separa a montante a água doce e a jusante a água salobra que sofre influencia da dinâmica da maré.
O barramento das águas do rio para a formação de represas provoca alterações nos
ecossistemas aquáticos, causando modificações físicas e químicas do sedimento, e da água e
consequentemente na organização das comunidades biológicas, atém de influencias nas
comunidades bióticas a jusante da barragem (ARMENGOL et al., 1999).
As regiões de estuarinas apresentam grande variação sazonais, mensais e diárias de seus
parâmetros ambientais que são perceptíveis através das modificações a concentração de material em
suspensão, nível de água e correntes (DYER, 1979) causando grandes alterações no ecossistema
com isso influenciando as comunidades de macroinvertebrados. Do ponto de vista econômico, as
1, Discente do curso de Biologia da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus Central, UERN. E-mail:
wesleyrod25@hotmail.com
2 Docente do Departamento de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus Central, UERN. E-mail:
irondantas@uern.br
3,4,5 Discente do curso de Biologia da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus Central, UERN. E-mails
janayclesi@gmail.com , tarissis@yahoo.com.br, pedropg1@msn.com .
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principais atividades desenvolvidas na região estuarina estão relacionadas ao porto, à produção
industrial, à agricultura e à pesca, tanto industrial como artesanal (REIS e DINCAO, 2000).
A geomorfologia do canal de um rio e a diversidade dos diferentes habitats são
determinados diretamente pela correnteza. A velocidade da correnteza pode agir sobre a natureza do
substrato, resultando em um substrato mais homogêneo na proximidade de barragens. A redução da
heterogeneidade de substratos reduz a diversidade de habitats disponíveis para os
macroinvertebrados, acarretando a diminuição de sua abundância e diversidade (VOELZ e
McARTHUR, 2000; VIANA, 2002).
Nesse ambiente estuarino, os fatores abióticos exercem um importante papel estruturador,
formando um complexo de gradientes que podem determinar a distribuição e abundância das
comunidades animais (DAY et. al., 1989; LEVINTO, 1995). Mudanças na composição da
comunidade bentônica devido à dinâmica do substrato podem ocorrer tanto devido aos efeitos
diretos a sobrevivência, quanto indiretos através das modificações na comunidade sedimentar e
características relativas á capacidade de atividades de bioturbações (BREY,1991).
Associação de macroinvertebrados bentônicos compreende várias espécies de moluscos,
poliquetas e crustáceas, entre outros taxa com mais de 1mm de tamanho, que apresentam uma
relação direta com o fundo, o que resulta em certa uniformidade de modos de vida apesar das suas
distintas origens filogenéticas (DAY et al., 1989). A alta diversidade biológica dos
macroinvertebrados aquáticos propicia uma maior variabilidade de respostas frente a diferentes
tipos de impactos ambientais (RESH et al., 1996).
No fundo de ecossistemas aquáticos vivem as comunidades de macroinvertebrados
bentônicos, que participam ativamente nos processos de ciclagem de nutrientes e fluxo de energia,
com grande importância em cadeias alimentares e de detritos (CUMMINS, 1989). Os
macroinvertebrados possuem características que os tornam bem apropriados para programas de
biomonitoramento: movimentam-se pouco e são, portanto, representativos da área de onde são
coletados; possuem ciclos de vida curtos e refletem as modificações do ambiente através de
mudanças na composição das espécies; por fim, vivem próximos ao sedimento, local onde as
toxinas tendem a se acumular. (GOULART; CALLISTO, 2003; BONADA et al., 2006).
Os objetivos deste trabalho foram investigar a abundância através de analise quantitativa dos
invertebrados associados ao sedimento do Rio Apodi-Mossoró em dois ambientes: anterior (água
doce) e posterior (água salgada) a um barramento; Identificar os grupos funcionais de alimentação
da fauna de invertebrados.
MATERIAL E MÉTODOS:
O experimento foi desenvolvido no Rio Apodi-Mossoró, no período de agosto de 2011 a
julho de 2012 em um trecho rural na comunidade de passagem de pedra situada a 10 km do centro
da cidade de Mossoró-RN nos seguintes pontos: ponto 1 (5° 09' 19,56” latitude sul, longitude 37°
17' 10,29” de longitude oeste) ponto 2 (5° 09' 19,20,00” latitude sul, longitude 37° 17' 10,73” de
longitude oeste) ponto 3 (5° 09' 15,57” latitude sul, longitude 37° 17' 7,50”de longitude oeste) e
ponto 4 (5° 09' 10,61” latitude sul, longitude 37° 17' 2,88” de longitude oeste) (Figura 01).
As coletas foram distribuídas em uma faixa de aproximadamente 1 m da margem, a uma
profundidade máxima de 0,5 m, sendo realizadas 3 coletas nos meses de dezembro de 2011 e março
e maio de 2012, com amostras de sedimento em 2 pontos situados anteriormente 2 pontos
posteriormente ao barramento totalizado 4 amostras por coleta, utilizando-se uma Draga do tipo
Van veen com área de 400 cm2 para analise quantitativa (Figura 02).
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Figura 01: Trecho do Rio Apodi-Mossoró presente na comunidade de passagem de pedra onde
foram realizadas as coletas com a draga (pontos vermelhos). Fonte: Google Maps - Earth ©2012
Google.
O substrato coletado foi pré-lavado e transferido para depósitos plástico etiquetado e fixado
em solução de Álcool a 70 %, conduzidos ao laboratório de biologia I da UERN onde foram
lavadas em água corrente utilizando peneiras de 500 μm e 200 μm de abertura de malha. Sendo
realizados os procedimentos de triagem sob bandeja trans-iluminada.

Figura 02: Draga de Van Veem utilizada na coleta do sedimento na comunidade de passagem de
pedra, Mossoró-RN.
A identificação dos invertebrados foi feita sob microscópio estereoscópico e a classificação
feita com o auxilio de bibliografias especializadas. As análises físico-químicas da água foram
determinadas em campo utilizado maleta multi-parâmetro. Foram verificadas as variável de:
temperatura, pH, oxigênio dissolvido , condutividade elétrica e turbidez.
RESULTADOS E DISCUSSÃO:
Foram coletados uma total de 4.613 macroinvertebrados sendo estes divididos em nove
táxons com 4.177 anterior ao barramento e 436 posterior ao barramento. Nos pontos anteriores ao
barramento foram coletados organismos pertencentes aos filos molluscos (3840 indivíduos) seguido
de Annelida (324 indivíduos) e Arthropoda (13 indivíduos). Posteriormente ao barramento a maior
abundância também foi de Molluscos (294 indivíduos) seguidos de Arthropoda (133 indivíduos) e
Annelida (9 indivíduos) (Tabelas 01). Verificou-se também que os grupos funcionais mais
abundantes foram os detritívos-coletores (Tabela 01).

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

969

Tabela 01: Riqueza taxonômica (indivíduos/m2) e grupos funcionais tróficos de macroinvertebrados
coletados na comunidade de passagem de pedra em um trecho do Rio Apodi-Mossoró, MossoróRN.

Com relação ao comparativo dos táxons entre os pontos de coleta, os pontos anteriores ao
barramento mostram-se com uma maior abundância relativa de organismos em relação aos
posteriores.
O filo Mollusca foi o mais representativo com 89,62% em todo o experimento a diferença de
organismos esta relacionada diretamente com o grande número de melanoide 88,3% (Tabela 02)
encontrados nos pontos anteriores ao barramento com maior abundância na primeira coleta. A
espécie Melanoide possui grande capacidade migratória e fácil adaptação, tornando-se bem
estabelecida em todos os tipos de substrato (FREITAS et al., 1987).
Tabela 02: Frequência relativa de macroinvertebrados coletados na comunidade de passagem de
pedra em um trecho do Rio-Apodi Mossoró, Mossoró-RN.
Táxons

Grupo Funcional

Anterior P1 e P2

Posterior P3 e P4

Total

Biomphalaria

Detritivoro-coletor

1,1

2,1

1,2

Conchostraco

Detritivoro-coletor

0,0

0,2

0,1

Melanoide

Detritivoro-coletor

90,7

64,9

88,3

Pomacea

Herbivoro-raspador

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

7,8

2,1

7,2

0,0

0,0

0,0

Detritivoro-filtrador

0,0

0,0

0,0

Predador

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

Coletor

0,1

30,5

3,0

Carnivoro-perfurador

0,0

0,0

0,0

100

100

100

Mollusca

Annelida
Oligochaeta

Detritivoro-coletor

Crustacea
Decapoda
Macrobrachium sp
Insecta
Chironomidae
Corixidae

Segundo (SURIANE, 2006) Além destas variáveis, elevadas densidades populacionais de
Melanoides podem influenciar negativamente na presença do gênero Biomphalaria, por apresentar
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grande capacidade competitiva em relação ao alimento e pelo espaço no ambiente competindo com
ela sendo introduzida como um controle biológico da biomphalaria que é hospedeiro intermediário
da Schistosoma mansoni, que causa a esquistossomose. Este mostrou maior abundância
posteriormente ao barramento (Tabela 02).
O filo Annelida representado pelos oligochaetas com frequência de 7,2% sendo mais
abundante anteriormente ao barramento (Tabela 02) esteve presente em todo o experimento estando
ausente somente nos pontos três e quatro na primeira coleta a alta quantidade desses organismos na
terceira coleta esta relacionado com o alto índice de matéria orgânica (pedaços de folhas e madeira)
observados nos procedimentos de triagem (Tabela 01). Monkolski et al, (2006) dizem que alguns
organismos apresentam adaptações morfofisiológicas que permitem a sobrevivência em ambientes
hostis, ou em outras palavras, com déficit em oxigênio dissolvido, onde os anelídeos Oligochaeta
dispõem de estratégias como a presença de pigmentos respiratórios semelhantes à hemoglobina,
mecanismos de desintoxicação.
A classe insecta foi representada pela família Chironomidae com frequência relativa de
3,0% (Tabela 02) estado presente somente a partir da segunda coleta com maior abundância nos
pontos 3 e 4 da mesma coleta (posterior ao barramento) a presença destes esta relacionada a sua
tolerância a variações ambientais. Esses organismos podem viver em condições de anoxia por várias
horas, se alimentando de matéria orgânica depositada no sedimento, favorecendo sua adaptação aos
diversos tipos de ambientes e não exigindo diversidade de habitats (GOULART e CALLISTO,
2003). Na classe insecta. Chironomidae é normalmente o grupo mais abundante e rico dentre os
encontrados em riachos. Seus representantes ocorrem em todos os tipos de habitats e em uma ampla
faixa de condições ambientais, possuindo grande habilidade fisiológica para tolerar ambientes
diversos (ARMITAGE et al., 1995). De acordo com Strixino e Trivinho-Strixino (2006), as larvas
de Chironomidae e os Oligochaeta têm uma importância no papel de converter matéria orgânica em
alimento disponível para outros consumidores, além de serem parcialmente responsáveis pela
decomposição da matéria orgânica.
As analises Físico-químicas foram realizadas apenas na primeira coleta e as medidas foram
feitas em um intervalo de uma hora não apresentando grande diferença nas medidas registradas com
maior temperatura de 31,8°C posterior ao barramento e menor de 29,2ºC anterior ao barramento
(CARVALHO e UIEDA 2004) encontra variação na temperatura entre 15°C e 22°C e pH entre 7,4
e 7,9. O pH da água variou entre 8,39 e 9,15 ( Tabela 03). A concentração de matéria orgânica
dissoluta na água variaram no experimentos com 18,7 NTU no ponto 2 e 5,6 NTU no ponto 4
(Tabela 03). Observa-se nos pontos posteriores ao barramento uma menor riqueza taxonômica
mesmo com o oxigênio dissolvido em maior concentração o que poderia indicar que a água estaria
em melhor qualidade, porém estes valores ocorrem porque no momento da coleta a água
encontrava-se em correnteza (ambiente lótico).

Tabela 03. Variáveis Físico-químicas medidas nos quatro pontos na primeira coleta em passagem de
pedra em um trecho do Rio-Apodi Mossoró.
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Temperatuda
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Ponto 1
Ponto 2
Ponto 3
Ponto 4
09hs:38min 09hs:47min 10hs: 14min 10hs:47min
29,2°C

29,5°C

31,8°C

30,3°C

Ph

8,39

8,48

8,73

9,15

Oxigênio dissolvido

12,04

9,58

27,97

32,33

Condutividade elétrica

1456

1452

1431

2313

17,2 NTU

18,7 NTU

13,1 NTU

5,6 NTU

Turbidez

CONCLUSÃO:
O grupo funcional mais presente foi os detritívoros coletores os outros grupos apresentaram
baixa quantidade.
O barramento influencia na riqueza taxonômica e abundância dos organismos, sendo sua
maior quantidade no ambiente antes do barramento (água doce) que no ambiente após o barramento
(água salobra).
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AS PROPRIEDADES, INDICAÇÕES CLINICAS E COMPOSIÇÃO DAS
CERÂMICAS ODONTOLÓGICAS
Dayanne Monielle Duarte Moura1; Eduardo José Guerra Seabra2; Isabela Pinheiro
Cavalcanti Lima2
RESUMO:As porcelanas odontológicas, com o intento de atender a demanda por
materiais mais estéticos e resistentes, foram desenvolvidas e, sendo aperfeiçoadas com o passar dos
anos, tornando-se mais resistentes a fraturas, biocompatíveis com as estruturas dentais, livres de
metais ou adicionadas a diversos cristais, como a alumina, a leucita, o dissilicato de lítio e a
zircônia, os quais impedem a propagação de fendas quando a cerâmica é submetida a grandes
tensões, e aumentando consequentemente a resistência do material. A diversidade de cerâmicas
existentes conferiu mais indicações clínicas em odontologia, deixando de serem meramente
substituintes da estrutura dental, passando a serem usadas como restaurações livres de metais e em
áreas estéticas. Nesse contexto o objetivo deste trabalho é fazer conhecer as diversas apresentações
da cerâmica utilizadas em odontologia, desde suas propriedades estéticas e mecânicas, indicações
clínicas à sua composição quando adicionada a metais como, por exemplo, a zircônia que vem
melhorando as propriedades estéticas e a adaptação marginal do material, dando maior resistência e
durabilidade a próteses, facilitando, portanto, o trabalho do cirurgião dentista, para a indicação
correta da cerâmica em cada situação clínica especifica. Este trabalho é fruto de uma revisão de
literatura e da experiência clínica da equipe nele envolvida. A indicação de cada sistema cerâmico
é feita de maneira criteriosa, abrangendo as características do próprio material como também a
relação deste à região onde será aplicado, para garantir a durabilidade do tratamento.
PALAVRAS - CHAVES: Cerâmicas odontológicas, estética, materiais restauradores.
INTRODUÇÃO
Ao longo dos anos houve uma procura por materiais que substituíssem a estrutura dental
e tecidos circunvizinhos de forma que reproduzissem uma cópia fiel dessas estruturas. Os
aprimoramentos se dão partir de descobertas e aperfeiçoamentos que pesquisadores e autores
transmitiram até chegar à situação atual: materiais restauradores com qualidades desejáveis, como é
o caso das cerâmicas dentárias.
A cerâmicas odontológicas apresentam características intrínsecas que as tornam um dos
principais materiais para a reconstrução dentária.
As cerâmicas constituíram-se nos materiais mais sofisticados da idade da pedra há mais
de 10.000 anos e desde de então mantiveram a sua importância na sociedade humana (Anusavice
KJ, 1996).
Aproximadamente no ano 200 a.C., os Chineses conseguiram desenvolver um tipo mais
refinado de cerâmica, a porcelana, empregando argila fina misturada a quantidades específicas de
quartzo, feldspato e calcário, antes de ser levada ao forno. Empregada na confecção de peças
ornamentais e utensílios domésticos.
1
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d.monielle@hotmail.com
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No campo da Odontologia, as pesquisas iniciais - o uso de porcelana feldspática (pura)
em combinação com fina estrutura em metal nobre (platina), para a confecção de coroas de
revestimento total que promoveriam uma estética superior à das executadas com as resinas
disponíveis (metil-metacrilato), na restauração de dentes anteriores. (Fernandes Neto A.J, 2006)
A partir da metade da década de 50 houve uma retomada das pesquisas, visando o
desenvolvimento de material ideal para reabilitação oral, combinando a resistência oferecida por
estrutura metálica e a estética proporcionada pela porcelana, a liga de ouro era a eleita para este fim.
No final da década de 60, o aumento do preço do ouro, restringindo o seu uso, contudo forçando a
pesquisa e o desenvolvimento de novas ligas à base de metais não nobres que pudessem substituiras
nobres (áureas) e que oferecessem resistência de união à porcelana similar. (Fernandes Neto A.J,
2006).
Nos dias atuais, a grande tecnologia vem causando inovações nessascerâmicas. Desta
maneira é cabível e prudente que o cirurgião dentista conheça o material, sua composição,
propriedades físicas e mecânicas para que possam fazer uso de todas as qualidades que os modernos
materiais disponíveis apresentam, conferindo um dos passos para o sucesso de um tratamento
reabilitador.
REVISÃO DE LITERATURA
As cerâmicas odontológicas vêm evoluindo nos últimos anos e aumentando a
diversidade de situações clinicas em que podem ser utilizadas. Sua história tem cerca de 200 anos e
iniciou no século XVIII, quando foi empregada inicialmente para a confecção de próteses totais ede
dentes para reproduzir a cor e a translucidez dos elementos. (Conceição 2005 citado por CARLI.)
A demanda por estética cresceu tão rapidamente nos últimas décadasque às porcelanas
estão evoluindo, a fabricação de novas cerâmicas dentais apresentam característicasfísicas e
mecânicas excelentes, representando,dentre os materiais dentários com finalidaderestauradora, a
melhor opção na busca de umacópia fiel dos elementos dentárias.
A cerâmica odontológica é composta por uma cadeia básica de sílica-oxigênio (SiO2)
como matriz formadora, à qual são adicionados vários elementos modificadores como óxido de
potássio (K2O), óxido de sódio (Na2O), óxido de alumínio (Al2O3) e óxido de boro (B2O3), além
de pigmentos, que reproduzem a cor dos dentes (Gomes, 2004).
As cerâmicas odontológicas possuem ainda elementos metálicos (alumínio, cálcio, lítio,
magnésio, potássio, sódio, lantânio, estanho, titânio e zircônio) e substâncias não metálicas (silício,
boro, flúor e oxigênio) e são caracterizadas por duas fases: uma fase cristalina circundada por uma
fase vítrea. A matriz vitrosa é composta de óxido de silício (SiO4) que está relacionada com a
viscosidade e expansão térmica da porcelana. Já a quantidade e natureza da fase cristalina ditam as
propriedades mecânicas e ópticas. (Gomes,E. A. et al 2004).
Há uma grande variedade de cerâmicas existentes. Dentre as propriedades que vem
sendo destacadas como excelência em utilizar as porcelanas como substituintes de dentes naturaisé,
segundo Garcia, L. F. R(2011) por sua translucidez, fluorescência, estabilidade química, coeficiente
de expansão térmica próxima ao da estrutura dentária, compatibilidade biológica e maior resistência
à compressão e à abrasão.
Cada tipo de cerâmica odontológica possui composição e características intrínsecas que
determinam consequentementea sua indicação clinica. Dentre as cerâmicas odontológicas usadas,a
primeira a ser empregada em odontologia foram às cerâmicas feldspáticas, caracterizadas como
vidro, que em maior quantidade se destaca o feldspato em ralação aos demais constituintes. Essas
cerâmicas convencionais são mais resistentes que os vidros comuns por possuir núcleos cristalinos
que reforçam a sua estrutura.

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

975

Essa cerâmica devida à composição vítrea e cristalina apresentam boa reflexão óptica
semelhante às estruturas dentais e por possuir inércia química (as superfícies não liberam elementos
nocivos e não se tornado áspera) a solubilidade a corrosão são adequadas ao meio bucal,
melhorando a aparência das restaurações. Outra propriedade importante é de constituírem bons
isolantes com baixa difusividade térmica e elétrica. Já no que diz respeito às propriedades
mecânicas é uma cerâmica altamente friável por nãoter maleabilidade, não sendo indicadas para
áreas de grandes tensões.
Nesse contexto, tentou-se fortalecer as cerâmicas odontológicas, e um dos métodos
efetivos para esse fortalecimento foi a utilização de subestruturas metálicas (coping metálico), sobre
a qual a cerâmica é aplicada. Kina S. et al(2005) diz que efetivo e amplamente utilizado, este
sistema metal + cerâmica ou metalo-cerâmica, parece ser o sistema mais bem sucedido na
construção de restaurações estéticas e resistentes ao estresse oclusal.
Contudo esse sistema ainda é um desafio para a estética pela difícil caracterização da
base metálica pelas camadas de cerâmica, sendo necessário uma combinação de destreza e
conhecimento técnico muito acurado do dentista e seu ceramista. Outra desvantagem desse sistema
é o um halo escurecido formado nos tecidos gengivais, isto ocorre pela presença da borda metálica
característica da metalo-cerâmica que fica acima da margem gengival ou no sulco gengival,
sombreando a mucosa, Kina S. et al(2005).
Com o avanço dos anos a tentativa é melhorar as cerâmicas odontológicas diminuindo
os insucessos por fraturas e por outras causas. Com o aperfeiçoamento do material, novos
componentes foram adicionados à porcelana convencional para melhorar suas propriedades
mecânicas. Estas alterações permitiram que as porcelanas prescindissem da associação ao metal,
dando origem às próteses metal-free,E.A. Gomes et al (2004).
Surgiram então as cerâmicas reforçadas, que se caracterizam, basicamente, por
acrescentar uma maior quantidade de fase cristalina em relação à cerâmica feldspática
convencional. Diversos cristais têm sido empregados, como a alumina, a leucita, o dissilicato de
lítio e a zircônia, os quais atuam como bloqueadores da propagação de fendas quando a cerâmica é
submetida a tensões de tração, aumentando a resistência do material. (Conceição 2005 citado por
CARLI). Dentre estas serão destacadas apenas dois tipos: As cerâmicas aluminizadas e a as
cerâmicas adicionadas de zircônia.
A primeira a ser desenvolvida foi a cerâmica aluminizada, desenvolvida por McLean e
Hughes em 1965, com composição semelhante à cerâmica feldspática, contendo 40% em peso de
alumina à fase vítrea, resultando em um aumento da resistência a fraturas sendo duas vezes mais
resistente que a cerâmica feldspática convencional.
A alumina diminui a translucidez da cerâmica de forma significativa, por isso ela é
geralmente empregada como infraestrutura com 0,5 a 1 mm de espessura em substituição ao metal.
Indicada para coroas totais, inlayse onlays (McLean e Hughes, 1965 citado por CARLI).Atualmente
poucos ceramistas as têm utilizado.
Outra classe entre as cerâmicas modificadas é representada pela cerâmica infiltrada de
vidro. Essa cerâmica é utilizada como material de infraestrutura e combina os processos de
sinterização e infiltração de um vidro, sendo aplicada uma cerâmica feldspática de cobertura que
apresenta um coeficiente de expansão térmica compatível com a cerâmica de infraestrutura.
Exemplos de cerâmicas infiltradas de vidro são In-Ceram Alumina (Vita), In-Ceram Zircônia
(Vita) e In-CeramSpinell(Vita) (Conceição, 2005 apud CARLI).
O sistema In-Ceram Alumina foi desenvolvido na França em 1998. A infraestrutura
obtida fornece resistência a flexão, sendo indicado para a confecção de coroas totais anteriores e
posteriores e próteses fixas de três elementos para a região anterior até pré-molar. A alta
percentagem de alumina (85% em volume) torna a infraestrutura opaca (Conceição, 2005 apud
CARLI).
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Devido às suas propriedades mecânicas e estéticas com eficiência comprovada na área
industrial, o óxido de zircônio tem emergido na indústria dental. As cerâmicas de zircônio
apresentam ótimas propriedades, biocompatibilidade, resistência flexural e dureza, apresentando-se
desta maneira, uma possível alternativa para restaurações metalo-cerâmicas.
As cerâmicas de zircônio são as únicas que exibem uma propriedade física chamada
dureza transformacional (transformationaltoughening). Através do uso de aditivos, como o óxido
ítrio, o zircônio pode ser feito em uma estrutura de cristal tetragonal à temperatura ambiente.
Quando uma fonte de energia externa, como o stress na ponta de uma rachadura, é aplicada ao
material, leva a uma instantânea transformação para iniciar uma estrutura de cristal monoclínica.
Esta forma monoclínica de cristal zircônio é cerca de 4% maior em volume que a forma tetragonal.
No topo microscópico da rachadura, esta expansão na transformação age como grampo no
isolamento da rachadura, então resistindo à propagação da rachadura. Este processo de resistência
ativa do crescimento da rachadura é de maior importância em situações de fadiga, como aqueles
causados por forças de mastigação sobre a restauração (McLaren, 1998; McLaren e White, 1999;
Giordano, 2000; Kugel, Perry e Aboushala, 2003; Raigradski, 2004; - apud CARLI)
Existem diversos sistemas de cerâmica zircônia, sendo eles compostos puramente do
próprio metal ou ser fracionado com outros compostos como por exemplo o sistema In-Ceram
Zircônia (Vita) que utiliza uma mistura de zircônio (20%) e alumina (67%), sendo
aproximadamente 20% mais resistente que a In-Ceram Alumina. A resistência à flexão alta
permite a confecção de coroas totais posteriores e próteses fixas de três elementos, incluindo áreas
posteriores sobre dentes naturais ou implantes, Conceição, citado por CARLI (2005).
O sistema cerâmico de uma forma geral apresenta algumas vantagens que sobressaem
dos demais sistemas, a linha de término pode ser posicionada na margem gengival livre ou
levemente abaixo sem comprometer o resultado estético reduzindo a possibilidade de doença
periodontal iatrogênica;
O zircônio é altamente biocompatível.Contudo apresenta ainda algumas desvantagens,
não podendo ser utilizado em pacientes com bruxismo, poisestas cerâmicas não podem ser
seccionadas e soldadas como os sistemas metalo-cerâmicos, necessitando de uma nova moldagem;
Pode-se observar que a resistência à fratura e resistência flexural do zircônio são
significativamente maiores que aquelas de alumina ou outras cerâmicas estéticas atualmente
disponíveis. Estes sistemas cerâmicos de zircônio apresentam-se como uma alternativa viável às
ligas metálicas em situações clínicas bem indicadas de próteses parciais fixas de três elementos com
preparos totais, inclusive nas regiões de molares.
É importante salientar que um diagnóstico apropriado, seleção do paciente e concepção
dos requerimentos do desenho da subestrutura cerâmica são cruciais para o sucesso destas
restaurações.
DISCUSSÃO
Mesmo com todos os aprimoramentos na área estética, nas inovações e melhoras das
cerâmicas odontológicas no que diz respeito à durabilidade e características de cada material, ainda
não se encontrou um único material que englobasse todas as propriedades desejáveis.
No mercado são encontrados diversos sistemas cerâmicos e cada um deles apresenta
peculiaridades quanto à confecção e propriedades de cada cerâmica bem como a indicação clinica.
Vários critérios podem ser utilizados pelo profissional para seleção do sistema cerâmico
mais adequado, como: estética, adaptação marginal, biocompatibilidade, resistência, custo e
facilidade de fabricação, entre outros. Todos esses critérios, em graus diferentes,
GarciaL.F.R(2011).
Quanto à translucidez, Garcia L. F. R(2011) diz que O Dicor® foi considerado entre
todos os sistemas o mais translúcido, mas que outros sistemas como, por exemplo, Empress 1®,
Vision Esthetic® (Wohlwend AG®, Schellenberg, Alemanha), Finesse®, OPC®, Vitapress®,
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Cergogold® (Vita®) entre outros à base de leucita, assim como, In Ceram Spinell®, Empress 2® e
OPC 3G® apresentam translucidez próximas e são aproximadamente indicados para dentes
anteriores.
Para Gomes E.A. et al(2008), as cerâmicas que possuem a adição de zircônia em sua
composição são os materiais que oferecem menor grau de translucidez, dificultando sua utilização
para restaurações anteriores.
As propriedades mecânicas dos sistemas cerâmicos podem ser verificadas pela
resistência à flexão ou tenacidade, a abrasão efriabilidade. Esses aspectos podem guiar o
profissional para o sucesso de um tratamento.
Cerâmicas com fases cristalinas reforçadas para coroas puras, contém partículas de
leucita, alumina, zircônia ou magnésio para aumentar a resistência a propagação de fratura, Ex: Vita
In Ceram®; IPS Empress®, IPS EmpressII®; IPS EmpressSthetic®; CeramcoPress®, Fernandes
Neto AJ, Simamoto Jr. P C (2006).
Os sistemas cerâmicos IPS Empress, In-Ceram e Procera AllCeram apresentam maior
resistência à flexão e dureza comparada com as porcelanas feldspáticas convencionais utilizadas
para a confecção das coroas de jaqueta, sendo que a cerâmica In-Ceram apresenta menor resistência
flexural que a Procera AllCeram, porém mostra resistência a fratura semelhante ao sistema
comparado. A elevada dureza da In-Ceram é o resultado da segunda fase de reforço dado pela
alumina, que provavelmente torna mais difícil a propagação de trincas, E.A. Gomes et al (2008).
O In-Ceram Alumina apresentou maior valor de tenacidade que o IPS Empress2.
Henriques, A.C.G., et al (2008).O grau de translucidez do In Ceram Alumina são próximas, com
valores de resistência à flexão altas 300 a 700 MPa, mas podendo ser indicados para coroas
anteriores e posteriores e prótese parcial fixa de três elementos anterior até região de canino. L.F.R
Garcia et al (2011).
A resistência à flexão das cerâmicas de vidro prensadas reforçadas por leucitaEmpress
1®, OPC®, Finesse®, Optec®, Dicor®, Vision Esthetic®, VitaPress® estão ao redor de 120 a 140
MPa e podem ser apropriadas para uso de coroas anteriores, inlays, onlayse facetas laminadas.
Empress 2® e In Ceram Spinell® apresentam resistência à flexão intermediárias 350-430
MPa10,19,24, com indicação para a confecção de coroas anteriores e posteriores, inlays, onlays,
facetas laminadas e prótese parcial fixa de três elementos até 2º pré-molar somente para o IPS
Empress 2® e até 1º pré-molar para o OPC 3G®, L.F.R Garcia et al (2011).
Portanto, para indicar adequadamente cada sistema cerâmico deve ser avaliado a região
a ser reabilitada. No que diz respeito à regiões anteriores as propriedades ópticas são mais
relevantes que altas resistências.Já as áreas posteriores necessitam de alta resistência flexural para
suportar as cargas mastigatórias mais elevadas. Para esses casos os materiais mais opacos podem
ser escolhidos.
Os sistemas cerâmicos deste estudo podem propiciar a obtenção de restaurações com
aparência muito próxima a dos dentes naturais, promoverem boa adaptação marginal e resistência
adequada, desde que os procedimentos de escolha do substrato,preparo dentário, e o grau de
translucidez do sistema cerâmico, sejam realizados com atenção e cuidado.
CONCLUSÃO:
A indicação de cada sistema cerâmico deve ser feita de maneira criteriosa, levando em
consideração não apenas a resistência mecânica do material como também a região que deverá ser
restaurada e a forma de união entre o dente e a restauração, a fim de garantir a longevidade do
tratamento.
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ASPECTOS POPULACIONAIS DO ARIOCÓ Lutjanus synagris Linnaeus, 1758, DA COSTA
BRANCA, RN.
Severino Teixeira da Silva Neto1; Maisa Clari Farias Barbalho de Mendonça2;Valdir Alves de
Mendonça3; Jamillys Silva de França4; Renata Fernanda Gomes Costa5
RESUMO: A família Lutjanidae ou “vermelhos” é um dos grupos de peixes mais conhecidos
comercialmente, por seu sabor e por ocorrer na maior parte da costa brasileira. Estudos sobre a
estrutura populacional em peixes são importantes para determinar se os estoques se encontram
estáveis em seus ambientes marinhos. Neste trabalho foram capturados 147 exemplares de Lutjanus
synagris na Costa Branca (Areia Branca, Praia de São Cristovão e Ponta do Mel), Rio Grande do
Norte, entre os meses de setembro de 2011 a maio de 2012. No laboratório foram realizados
biometria dos indivíduos quanto ao comprimento total, comprimento padrão, peso total, peso
eviscerado e sexagem. O comprimento total, para sexos agrupados, variou de 22,0 a 40,0cm; a
proporção sexual foi de aproximadamente 1:1, com um leve predomínio de fêmeas. A relação
peso/comprimento para a espécie foi representada pela equação Pt = 0,0356 Ct 2,7415, com r de
Pearson = 0,91; sendo corroborada pela equação LnPt = - 2,7415 + 3,3345 LnCt. A constante de
crescimento para a espécie foi do tipo alométrico negativo.
Palavras-chave: Ariocó; Lutjanus synagris; Costa Branca; Estrutura populacional.
INTRODUÇÃO
O ariocó, Lutjanus synagris Linnaeus, 1758, habita recifes coralíneos e áreas adjacentes,
sendo encontrado da superfície até cerca de 400m de profundidade em todo o Atlântico ocidental
tropical e subtropical alcançando tamanho máximo entre 40 e 50 cm (MENEZES e FIGUEIREDO,
1980). Apesar de sua importância comercial, a maior parte das informações sobre a biologia da
espécie é proveniente de estudos feitos no hemisfério norte.
No Brasil, a espécie é relativamente abundante no Nordeste, onde também tem grande
importância comercial. As espécies do grupo estão entre as categorias de pescado mais valiosas no
mercado, sendo consideradas como peixe de primeira qualidade em todos os estados (RESENDE,
FERREIRA e FREDOU, 2003). No caso especifico do ariocó, a pesca é conhecida como “pesca de
choque”, onde os peixes são pescados e congelados vivos, a fim de manter a cor vermelha
característica do grupo, o que aumenta seu valor comercial e torna a pesca “tipo exportação”.
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O presente trabalho tem como objetivo fornecer subsídios para o conhecimento da
biologia populacional de Lutjanus synagris, com a finalidade contribuir para a manutenção desta
espécie no ambiente marinho, através de uma política pesqueira racional.

Figura 1- Espécie estudada, Ariocó Lutjanus synagris, Linnaeus, 1758 (Fonte: Autores).
MATERIAL E MÉTODOS
As coletas do material biológico foram realizadas no período de setembro de 2011 a
maio de 2012, por meio de pesca artesanal no litoral da Costa Branca (Areia Branca, Praia de São
Cristovão e Ponta do Mel), Rio Grande do Norte. As amostras foram submetidas aos procedimentos
biométricos, no laboratório de Ictiologia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.
Em laboratório, foi realizada a biometria de todos os peixes, registrando-se os seus
comprimentos total (Ct) e o peso total (Pt), e classificação do sexo (VAZZOLER,1996).
A determinação da estrutura da população em comprimento foi baseada na distribuição
das frequências relativas das classes de comprimento total, por sexos agrupados, mensal; a moda
das classes de comprimento para sexos agrupados foi identificada em intervalos de 2 cm.
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. Ctθ, 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.

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

981

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 (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 amostradas 147 exemplares de Lutjanus synagris, sendo 79 fêmeas e 68 machos.
Quanto a distribuição por classes em peso total, observou-se uma variação entre 150 a 770 grs;
ocorrendo uma maior abundância no intervalo de 300-350grs, com 17,69% da amostra (Figura 2). O
valor mínimo individual observado para o peso obtido foi de 189,5grs e o valor máximo foi de
770,0grs.
O ariocó caracteriza-se por alcançar um tamanho máximo de aproximadamente 60 cm e
um peso máximo de 3,5 Kg. São animais que possuem um ciclo de vida de aproximadamente 10
anos.

Figura 2- Distribuição de frequência percentual do peso total , para sexos agrupados, do Ariocó
Lutjanus synagris.
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A figura 3 apresenta a distribuição de frequências por classes de comprimento total para
sexos agrupados em intervalos de 2 cm. A maior abundância corresponde ao intervalo de 27-29 cm,
com 27,21% dos indivíduos. O valor mínimo individual obtido foi de 21,6 cm e o maior valor de
39,1 cm.
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Figura 3- Distribuição de frequência percentual do comprimento total, para sexos agrupados, do
Ariocó Lutjanus synagris.
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). A
distribuição de frequência de comprimento neste estudo está de acordo com o padrão descrito
acima. Assim esta distribuição de comprimentos pode ser considerada representativa da porção dos
estoques sujeita à pesca, porém não representa idealmente a população como um todo.
A relação entre Pt e Ct revelou um crescimento exponencial, com a constante de
crescimento do tipo alométrico negativo, para ambos os sexos, através da equação Pt = 0,0353
Ct2,7415, com r de Pearson = 0,91; sendo corroborada pela equação LnPt = - 2,7415 LnCt

3,3345

(Figura 4). Resultados similares também foram encontrados por outros autores em ambientes
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recifenses na Jamaica e em Cuba, encontraram Lutjanus synagris (THOMPSON e MUNRO, 1974;
RUBIO et al., 1986) com valores de b de 2,64 e 2,97 respectivamente.
São muitos os fatores que podem influenciar nas variações do coeficiente de regressão,
tais como, tipo de amostragem e fatores ambientais intrínsecos de cada região amostrada.

Figura 4 - Relação peso/comprimento para sexos agrupados do ariocó, Lutjanus synagris.
Quanto a proporção sexual, os machos predominaram apenas nos meses outubro, dezembro,
janeir e maio (Figura 5). Para a mesma espécie no Banco de Abrolhos, Bahia, Brasil a proporção
sexual aproximou –se da esperada (1:1) (FREITAS et al., 2011) e em Bermudas foi registrada a
predominância de machos na categoria de comprimento zoológico maior que 33 cm, pode ser que
os maiores machos sejam mais agressivos do que as fêmeas na competição pela isca ou movimento
de padrões diferenciais por sexo nas pescas, diária ou sazonalmente (LUCKHURST et al., 2000). A
proporção sexual geralmente não difere, mas pode sofrer variações em diferentes espécies e até
mesmo na mesma população em diferentes períodos, mas que geralmente ocorre de 1 macho: 1
fêmea (NIKOLSKY, 1963).
Analisando os dados para o período estudado pelo teste do χ2 quadrado, observou-se que a
proporção entre os sexos variou de 1:1, a nível de 5%. (Figura 5). Estes resultados podem estar
associados à alta mortalidade de um dos sexos durante o período reprodutivo (HELLAWELL,
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1972). Segundo Boely (1980), o desvio da proporção 1:1 pode estar relacionado ao comprimento
dos indivíduos.
Fatores genéticos, fisiológicos e comportamentais podem influir na proporção sexual
(ALMEIDA-VAL e VAL, 1995). Alterações na proporção sexual podem ainda estar associadas a
eventos reprodutivos relacionados a variações sazonais (GURGEL, 1979; HONDA, 1979), anuais
(NARAHARA, 1983), populacionais e comprimento dos indivíduos (MANN, 1974).
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Figura 5- Proporção sexual entre machos e fêmeas do Ariocó Lutjanus synagris.
CONCLUSÃO
A população de L. synagris da Costa Branca do Rio Grande do Norte apresentou uma
variação de peso com valor mínimo individual observado de 189,5grs e o valor máximo foi de
770,0grs. Quanto a distribuição por classe de comprimento, a amplitude variou de 21,6 cm a 39,1
cm; Para a proporção sexual houve o predomínio de fêmeas em relação aos machos; a relação entre
Pt e Ct revelou um crescimento exponencial, com a constante de crescimento do tipo alométrico
negativo, para ambos os sexos, através da equação Pt = 0,0353 Ct
sendo corroborada pela equação LnPt = - 2,7415 LnCt

2,7415

, com r de Pearson = 0,91;

3,3345

.
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ASPECTOS REPRODUTIVOS DO Lutjanus synagris Linnaeus, 1758, DA REGIÃO DA
COSTA BRANCA, RN.
Renata Fernanda Gomes Costa1; Maísa Clari Farias Barbalho de Mendonça2; Jamillys Silva de
França3; Raíssa Vitória Vieira Leite4; Dilaelma Carvalho da Silva5
RESUMO: A espécie Lutjanus synagris Linnaeus, 1758, conhecida como Ariacó no Nordeste
brasileiro, é considerada um importante recurso pesqueiro nos trópicos e subtrópicos. Por ser alvo
preferencial de pescarias por todo o mundo, os estoques dessa espécie vêm sendo ameaçados pela
pesca intensiva. Dessa forma, se torna importante realizar estudos sobre aspectos reprodutivos de
peixes que servem para o entendimento dos mecanismos que envolvem a perpetuação dessa espécie
e que também fornece subsídios para a gestão pesqueira. O objetivo deste projeto é contribuir para o
conhecimento acerca dos aspectos reprodutivos da espécie L. synagris, capturada mensalmente na
região da Costa Branca, RN, por meio de pescarias artesanais, utilizando diversos petrechos de
pesca, durante o período de ago/2001 a jul/2012. O IGS foi determinado para as fêmeas entre os
meses de novembro e dezembro, atingindo o pico de reprodução em dezembro, o início do
desenvolvimento gonadal deu-se no decorrer do mês de outubro, com um decréscimo no mês de
janeiro e uma nova elevação no mês de fevereiro. Para os machos, o período reprodutivo foi
determinado nos meses de dezembro e fevereiro, tendo uma elevação no mês de dezembro, uma
queda nos mês de janeiro e um incremento que mostra o pico no mês de fevereiro, onde o IGS
coincide com a desova das fêmeas nesse mesmo período. A distribuição das frequências dos
estágios gonadais confirma o período reprodutivo observado no IGS. Quanto aos estágios gonadais,
foram observados cinco estágios, sendo virgem, em maturação, maduro, esvaziado e repouso.
PALAVRAS-CHAVE: Lutjanus synagris; Índice gonadossomático; Estágios de maturação.
INTRODUÇÃO
O Ariacó, (Lutjanus synagris), é uma espécie de peixe marinho de grande valor
comercial, que está incluso entre os recursos pesqueiros de maior importância na pesca artesanal em
águas costeiras do norte e nordeste brasileiro. São encontrados no Atlântico Ocidental, desde a
Carolina do Norte a São Paulo, habitam comumente em fundos rochosos e ambientes recifais, a
uma profundidade média de 2 a 250m, sendo mais frequentes em locais rasos (REZENDE,
FERREIRA e FREDOU, 2003). A espécie é pertencente à família Lutjanidae, composta por 16
gêneros e 103 espécies.
É importante que se conheça a dinâmica populacional e a estratégia de vida das
espécies, incluindo os parâmetros reprodutivos, tais como taxa de fecundidade, tamanho de primeira
maturação sexual e época de desova, para se determinar o potencial máximo e sustentável dos
estoques explorados pela pesca.
O objetivo deste projeto é contribuir para o conhecimento acerca dos aspectos
reprodutivos da espécie L. synagris, visando determinar o índice gonadossomático, a época de
desova e descrever macroscopicamente as gônadas definindo seus estágios de maturação, buscando
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fornecer dados importantes quanto à sustentabilidade de sua pescaria na região de estudo.
MATERIAL E MÉTODOS
Foram coletados 147 exemplares de L. synagris por pescadores da região no município
de Areia Branca-RN. Os indivíduos foram capturados em coletas mensais de setembro de 2011 a
maio de 2012, por meio de pesca artesanal, utilizando diversos petrechos de pesca, como linha de
mão, redes de emalhar, entre outros. Após a captura, os exemplares foram acondicionados em
caixas térmicas e transportados para o laboratório de ictiologia-LABIC, da UERN Campus Central,
Mossoró, RN. Em laboratório, os indivíduos foram avaliados por meio de análises biométricas,
sendo verificado o comprimento total (cm), peso total e peso gonadal foram obtidas para todos os
exemplares utilizando-se a escala em gramas.
As características utilizadas para definição macroscópica dos estádios de maturação
gonadal foram baseadas na metodologia descrita por Vazzoler (1996), sendo analisados aspectos
externos como volume, rigidez e coloração dos ovários. Após determinação dos estádios do ciclo
reprodutivo, foram calculadas as frequências bimestrais, absoluta e relativa, por estádio do ciclo
reprodutivo, de fêmeas e machos. O tipo de desova foi determinado pela distribuição das
frequências dos estádios do ciclo reprodutivo de fêmeas, pelas variações do índice gonadossomático
(BAZZOLI; GODINHO, 1991). A partir dos dados biométricos obtidos, foi calculado, para cada
exemplar, o índice Gonadossomático: IGS = PG x 100/PC; onde PG é o peso das gônadas e PC é o
peso do corpo.
RESULTADOS E DISCUSSÕES:
O desenvolvimento ovariano é um processo contínuo e cíclico, ele é descrito em fases
artificiais, os estádios de maturação; porém os números desses estádios variam de acordo com o tipo
de desova e o grau de conhecimento sobre o processo reprodutivo de cada espécie. Os ovários dos
teleósteos são estruturas alongadas, globosas e aos pares que se situam na porção dorsal da cavidade
abdominal, ventralmente ao sistema néfrico e à vesícula gasosa. Prolongam-se no sentido crânio
caudal e fundem-se do terço posterior, formando uma estrutura tubular curta (oviduto) que se
estende até a abertura urogenital, por onde os óvulos alcançam o meio externo.
Foram coletados 147 exemplares, sendo 78 machos e 69 fêmeas. No que se refere à
morfologia das gônadas, apresentou estruturas pares, alongadas, situadas dorsalmente na cavidade
geral do corpo, relacionadas lateralmente com a bexiga natatória e separadas entre si, fusionando-se
em sua parte caudal, nas proximidades do poro genital. Externamente são revestidas pelo peritônio
viscera.
As gônadas analisadas macroscopicamente apresentaram-se nos seguintes estádios do
desenvolvimento ovariano (Figura 1 e 2):
ESTÁDIO A: Imaturo ou Virgem - As gônadas são filamentosas e translúcidas, sem
sinais de vascularização e não se vê ovócitos a olho nu.
ESTÁDIO B: Em Maturação - Os ovários são maiores, intensamente vascularizados,
mais próximos do poro genital, a olho nu pode-se observar ovócitos opacos, sendo eles pequenos e
médios.
ESTÁDIO C: Maduro ou em Desova - Os ovários são túrgidos e com um grande
número de ovócitos visivelmente grandes, opacos ou translúcidos que podem ocupar inclusive os
ovidutos, sua vascularização inicialmente é reduzida e no final torna-se imperceptível.
ESTÁDIO D: Esvaziado ou Desovado - Os ovários ficam flácidos, com membranas
distendidas, com o tamanho relativamente grande, porém quase esvaziado; os poucos ovócitos que
podem ser vistos são absorvidos formando grumos esbranquiçados; a presença de zonas
hemorrágicas é uma característica muito marcante.
ESTÁDIO E: Em Repouso - Os ovários ficam bem reduzidos, porém são visivelmente
maiores que os Imaturos (A), são translúcidos e pouco vascularizados e não se vê ovócitos a olho
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nu.

1

2

Figura 1 - Gônadas do Lutjanus synagris, ovários nos estágios de virgem (1), e no estágio de
maturação.

3

5

4

Figuras 2 - Gônadas do Lutjanus synagris nos estágios de Maduro (3), esvaziado (4) e em repouso
(5).
Pela análise dos resultados do IGS houve uma proporção entre machos e fêmeas (figura
3), nas fêmeas, o período reprodutivo foi determinado entre os meses de novembro e dezembro
atingindo o pico de reprodução em dezembro, o início do desenvolvimento gonadal deu-se no
decorrer do mês de outubro, com um decréscimo no mês de janeiro e uma nova elevação no mês de
fevereiro. Nos machos, o período reprodutivo foi determinado nos meses de dezembro e fevereiro,
tendo uma elevação no mês de dezembro, uma queda nos mês de janeiro e um incremento que
mostra o pico no mês de fevereiro, onde o IGS coincide com a desova das fêmeas nesse mesmo
período.
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Figuras 3 - Distribuição do índice gonadossomático médio mensal, para machos e fêmeas de L.
synagris.
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Figuras 4 - Distribuição da frequência relativa dos estádios gonadais, entre machos e fêmeas de L.
synagris.
Quanto à distribuição das frequências dos estágios de maturação, observamos que a
ocorrência de fêmeas em desova coincide exatamente com as maiores elevações dos valores de IGS,
confirmando o período reprodutivo da espécie (Figura 4).
A época de desova da espécie L. Synagris foi identificada nos meses de novembro a
maio em machos, com pico em novembro (27,78%) e para fêmeas, com pico em dezembro
(36,36%). Outro estudo realizado com o ariocó no litoral do Ceará (JUNIOR, SILVA e SALLES,
2008), a espécie apresentou desova parcelada e indicou um período de maior atividade reprodutiva
entre os meses de janeiro e abril, e outro menos intenso, entre agosto e dezembro, divergindo assim,
dos resultados obtidos no presente trabalho.
Em estudo realizado pelo REVIZEE, o pico de desova para o Lutjanus synagris ocorreu
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em abril, com um maior número de ovócitos hidratados entre abril e junho, também diferente dos
nossos resultados.
CONCLUSÃO
Podemos concluir baseado nos resultados observados, que o IGS para a espécie L.
synagris, foi determinado para as fêmeas entre os meses de novembro e dezembro, atingindo o pico
de reprodução em dezembro, o início do desenvolvimento gonadal deu-se no decorrer do mês de
outubro, com um decréscimo no mês de janeiro e uma nova elevação no mês de fevereiro. Para os
machos, o período reprodutivo foi determinado nos meses de dezembro e fevereiro, tendo uma
elevação no mês de dezembro, uma queda nos mês de janeiro e um incremento que mostra o pico
no mês de fevereiro, onde o IGS coincide com a desova das fêmeas nesse mesmo período. A
distribuição das frequências dos estágios gonadais confirma o período reprodutivo que observado
no IGS. Quanto aos estágios gonadais, foram observados cinco estágios, sendo virgem, em
maturação maduro, esvaziado e repouso.
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO PUERPÉRIO IMEDIATO: CONHECENDO A
REALIDADE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR. CARLINDO DANTAS, CAICÓ/RN
Alexandra do Nascimento Cassiano1; Cristyanne Samara Miranda de Holanda2; Roberta Kaliny de
Souza Costa2
RESUMO: O estudo objetivou conhecer as percepções e práticas dos enfermeiros a cerca da
assistência de enfermagem prestada à mulher no puerpério imediato na Fundação Hospitalar Dr.
Carlindo Dantas (FHCD), município de Caicó. Estudo exploratório e descritivo, com abordagem
quantitativa. Utilizou-se como instrumento de coleta a entrevista semi-estruturada, aplicada aos
enfermeiros da clínica obstétrica da Instituição. A análise qualitativa dos dados foi construída com
base nas seguintes categorias de discussão: A organização da assistência de enfermagem à mulher
no pós-parto imediato; e Encontros e (des) encontros do PHPN no contexto da assistência de
enfermagem. Os resultados evidenciam que, o gerenciar das ações de enfermagem permanece
embasado nas teorias clássicas de administração; as ações do assistir/intervir são fortemente
marcadas pelo modelo biologicista; o processo de investigação/pesquisa não se faz presente como
um elemento da assistência de enfermagem à puérpera; e as práticas educativas desenvolvidas são
realizadas na perspectivas do modelo de educação em saúde tradicional. Na percepção das
entrevistadas, a humanização na atenção a puérpera corresponde à adoção de uma postura diferencia
frente ao cuidado, com o estabelecimento de relações envoltas a sentimentos de empatia. As
mesmas ainda consideraram que a humanização é um processo complexo o qual envolve a
articulação dos distintos níveis de atenção; a própria gestão dos programas e políticas públicas de
saúde; bem como as condições de infraestruta e recursos humanos.
PALAVRAS-CHAVES: Cuidados de Enfermagem; Período Pós-Parto; Saúde da Mulher.
INTRODUÇÃO
O puerpério corresponde a um período de grandes vulnerabilidades para a mulher,
devido às inúmeras mudanças biológicas, psicológicas e sociais que ocorrem no organismo
feminino (RODRIGUES, 2004). Também conhecido como pós-parto, esse período iniciasse com a
saída do bebê e a retirada placenta, seguido de modificações locais e sistêmicas no organismo
materno, podendo se estender ao decorrer de seis semanas (REZENDE FILHO; MONTENEGRO,
2008).
No contexto da assistência integral à saúde da mulher, o Programa de Humanização do
Parto e Nascimento (PHPN), preconiza que a atenção ao pré-natal e ao puerpério deve ser
organizada com vistas a atender as reais necessidades do binômio mãe e filho.
Além de garantir o acompanhamento continuo nas primeiras horas do pós-parto, a
política visa assegurar desde a atenção básica até o âmbito hospitalar, uma assistência ao binômio
mãe e filho que proporcione a mulher a aquisição de conhecimentos e informações necessárias para
o autocuidado e o cuidado à criança (ALMEIDA, 2005). No entanto, o que se pode perceber é que
na maioria das instituições de saúde, a atenção no período pós parto é direcionada para a criança,
não obedecendo ao preconizado pelo Ministério da Saúde, conduzindo a mãe a adequar as suas
necessidade as necessidade do serviço.
No cotidiano da assistência de enfermagem ainda é presente práticas que se reportam ao
modelo de educação tradicional, onde não acontece um processo de comunicação efetivo entre
profissional e usuário do serviço. A técnica do cuidar assume uma posição de prioridade
ocasionando uma insatisfação com a assistência prestada para as mulheres que estão experienciando
1
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o momento pós-parto, já que elas precisam de um olhar diferenciado, que corresponda às reais
necessidades da fase puerperal (CASSIANO; COSTA; HOLANDA, 2012). Tais condutas vão de
encontro aos programas oficiais, dentre eles o PHPN, que norteiam a assistência a puérperas, e que
consideram a educação em saúde voltada para o desenvolvimento de competências e habilidades,
como de fundamental importância para a instrumentalização da mãe para seu auto cuidado e para o
cuidado com o seu filho.
Nesse sentido, faz-se necessário a abertura de espaço para avaliação e discussão da
assistência de enfermagem prestada à mulher na fase puerperal, com o propósito de colaborar para
um diagnóstico da realidade com o intuito de identificar as fragilidades, estabelecendo a
oportunidade de re-pensar a prática assistencial.
A pesquisa tem por objetivo conhecer as percepções e práticas dos enfermeiros a cerca
da assistência de enfermagem prestada à mulher no puerpério imediato na FHCD, município de
Caicó, Rio Grande do Norte (RN), Brasil. Seus objetivos específicos são: Identificar a concepção
dos enfermeiros a cerca do cuidado de enfermagem proporcionado a mulher no pós-parto imediato
na FHCD; descrever a assistência de enfermagem prestada à mulher no pós-parto imediato na
percepção dos enfermeiros da Instituição e; Discutir a assistência de enfermagem no puerpério
imediato com vistas à consolidação do PHPN.
MATERIAL E MÉTODOS
Pesquisa do tipo exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa. Participaram do
estudo os enfermeiros envolvidos na assistência puerperal da FHCD. Foram excluídos da amostra,
os enfermeiros que não trabalhavam na clínica obstétrica da instituição; aqueles que no momento do
arrolamento dos sujeitos encontravam-se afastados da instituição por motivo de licença ou férias, e
que não se dispuseram a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
O arrolamento dos sujeitos aconteceu no período de novembro de 2011 a janeiro de
2012. Para a obtenção dos dados foi utilizado como instrumento de coleta à entrevista semiestruturada. A coleta dos dados decorreu após aprovação do Comitê de Ética (CEP-UERN
protocolo 053/11 homologado em 15 de julho de 2011) e da assinatura do TCLE pelos
participantes, conforme preconizado na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde
(CNS/MS). N° C.A.A.E. (SISNEP) 0049.0.428.428-11.
Após coletados, os dados foram transcritos e impressos. O áudio das entrevistas foi
armazenado em DVD e, assim com os impressos, permanecem arquivados no Departamento de
Enfermagem do Campus Caicó/UERN, por um período de cinco anos. Os dados referentes á
identificação e caracterização dos profissionais de enfermagem foram submetidos a cálculos de
freqüência, percentagem e média aritmética. Os dados qualitativos foram organizados e analisados
tendo-se por referência a análise temática em duas categorias de análise: 1) A organização da
assistência de enfermagem à mulher no pós-parto imediato; e 2) Encontros e (des) encontros do
PHPN no contexto da assistência de enfermagem.
RESSULTADOS E DISCUSSÃO
Caracterizando a amostra, 75% dos entrevistados estão na faixa etária entre 50 a 60 anos
e 75% possuem de 20 à 30 anos de formação, sendo todos graduados na modalidade de enfermagem
e obstetrícia. Os dados apontam a prevalência do sexo feminino (100%) na constituição da equipe
de enfermeiros da Instituição em estudo. O tempo de atuação profissional das enfermeiras
corresponde a períodos que variam de cinco a 20 anos de atuação (75%) e acima de 20 anos (25%)
de serviços prestados. Quanto ao tempo de atuação, especificamente, no setor de obstetrícia, 100%
dos enfermeiros atuam de cinco a seis anos. A equipe de enfermeiras (100%) é composta por
servidores públicos do Estado do RN, os quais cumprem uma carga horária de 40 horas semanais,
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distribuídos em plantões de 24 horas. No tocante a atualização profissional, nenhum dos
enfermeiros (100%), atuantes na assistência obstétrica, possui especialização ou capacitação na
área.
1 A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À MULHER NO PÓS-PARTO
IMEDIATO
A discussão da categoria tem o intuito de descrever a assistência de enfermagem
prestada à mulher durante o puerpério imediato, no âmbito da FHCD. O traçado da prática
assistencial foi orientado na perspectiva do processo de trabalho da enfermagem, constituído pelas
etapas do gerenciar/administrar, do assistir/intervir, do ensinar/aprender e do investigar/pesquisar.
A dimensão do gerenciar corresponde a uma tarefa privativa do enfermeiro, cabendo-lhe
a execução das ações de direção, organização, planejamento, coordenação, execução e avaliação
dos serviços de enfermagem que envolve a prestação do cuidado em saúde. Este pressuposto tem
respaldo legal na lei 7. 498 de 25, de junho de 1986, a qual dispõe sobre a regulação do exercício
profissional da profissão. Alcançar uma gestão que integre, de forma articulada, suas ações requer,
acima de tudo, a disponibilidade de recursos humanos suficientes, reconhecendo a necessidade de
um número adequado de profissionais, a fim de atender, a contento, a demanda gerencial do
serviço. Nesse ínterim, uma das entrevistadas refere o número insuficiente de enfermeiras na
instituição e, inclusive, à ausência da figura de um enfermeiro responsável pela
gestão/administração geral:
[...] não tem enfermeiro suficiente, nos não temos um enfermeiro de coordenação,
um enfermeiro que coordene diretamente todo o trabalho de gestão e
remanejamento de profissionais [...] (ENF. 02)

É necessário refletir sobre as implicações para a organização da assistência à puérpera,
uma vez que, a execução das atividades administrativas, com destaque a organização e
comunicação entre os demais setores; coordenação geral dos profissionais de enfermagem; além do
provimento, controle e distribuição de materiais para a execução dos serviços de enfermagem e
médico, são de extrema importância para a qualidade da atenção (VELHO; OLIVEIRA; SANTOS,
2010). No tocante a realização do trabalho administrativo, apenas uma das enfermeiras mencionou
o desenvolvimento de tais ações, sendo estas limitadas a gestão administrativa clássica. Dentre as
atividades de gerencia mais referidas, foram destacadas a realização de ações concernentes a
direção dos recursos humanos e a provisão de materiais necessários ao desenvolvimento da
assistência de enfermagem. Assim, segundo a fala da entrevistada cabe a enfermeira,
[...] administrar os recursos humanos, com o remanejamento dos demais
profissionais; Organizar o setor realizando o planejamento dos insumos
necessários para o desenvolvimento das atividades [...] (ENF. 03)

No cotidiano dos serviços de saúde, ainda é possível perceber a forte
influência das teorias clássicas de administração, enraizadas em uma prática profissional
que dá ênfase ao cumprimento de questões burocráticas colocando-se como uma
demanda sobrecarregada capaz de interferir nas demais etapas do processo de trabalho
(CASSIANO et al. 2011).
Quando questionadas sobre as ações desenvolvidas na assistência à mulher durante o
pós-parto, obtivemos como respostas, a enumeração de condutas realizadas pela equipe de
enfermagem, que descrevem apenas a execução de procedimentos técnicos.
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[...] a equipe toda é responsável pela parte técnica, como a avaliação do estado
geral, banho, avaliação dos lóquios, verificar sinais vitais, troca de soro [...]
(ENF. 04)
[...] damos a assistência de reidratarão, para compensar as perdas, tem a
administração medicamentosa, de acordo com a prescrição médica [...] (ENF. 02)
[...] verificar a questão do sangramento, do que ela ta perdendo, alguma
anormalidade ou sinal de hemorragia principalmente [...] (ENF. 01)

Para Cabral e Oliveira (2010) o atendimento às puérperas é eminentemente técnico e
voltado ao monitoramento das funções fisiológicas, o que simplifica e desvaloriza as possíveis
demandas que extrapolam o biológico. Esta perspectiva de atuação atribui à prática profissional, a
característica de ações fragmentadas e orientadas por um referencial teórico em que o saber/fazer
em saúde ocorre com a adoção de posturas tecnicistas, elaborando um cuidado que subestima as
necessidades das mulheres (ALMEIDA; SILVA, 2008). Na análise dos conteúdos, emergiu das
falas, ainda, a percepção de que há distinção na condução da assistência prestada a puérpera de
acordo com o tipo de parto. Nesse sentido, para as entrevistadas,
[...] você vai diferenciar essa assistência de acordo com o tipo de parto [...]
porque uma pessoa que passou por um parto normal, ela pode fazer praticamente
tudo, ela já pode ir tomar um banho de imediato, ela já pode tomar conta da
higiene pessoal dela, pode tomar contar do seu bebê [...] (ENF. 01)

Tal lógica parte da concepção de que no período do pós-parto normal, as mulheres não
necessitariam de cuidados e atenção, estando aptas a realizarem sozinhas as tarefas de autocuidado
e de cuidado com o recém-nascido. Frente a isso, os profissionais acabam por subestimar as
necessidades específicas do período, além de negar às mulheres o direito de se sentirem cuidadas
(ALMEIDA; SILVA, 2009). As puerperas evidenciam cuidados que não tem relação direta com o
tipo de parto, como as necessidades da presença da família; de conforto; de acolhimento; de ser
ouvida; de orientação/informação; de segurança; e entre outras. (ALMEIDA, 2005)
A aplicação do processo de investigação na assistência à saúde da mulher, durante o
puerpério imediato, permite a qualificação da atenção à puérpera, através do desenvolvimento de
novas tecnologias de cuidado, ampliando o nível de resolutividade de suas ações. Todavia, no
contexto em estudo, em nenhum momento foi identificada a expressão ou a descrição de
habilidades e condutas que denotam a presença do processo de investigação na organização da
assistência de enfermagem à puerpera, evidenciando uma considerável lacuna no trabalho de
enfermagem, no que tange a apropriação/utilização do processo pesquisar. Este contexto é um
reflexo do modelo de formação profissional vivenciado pelos sujeitos do estudo, fato que pode
implicar não apenas na reprodução de práticas hoje consideradas ultrapassadas, mas também, na
ausência do processo que ora se discute. Moura et. al. (2006) corrobora com tal dedução, ao
esclarecer que foi a partir da década de 80 que se fortaleceram as discussões sobre a inclusão de
pressupostos políticos, legislativos, tecnológicos e de pesquisa no projeto profissional e educacional
da enfermagem.
No tocante a realização das práticas de educação em saúde, as enfermeiras
especificaram quais sujeitos constituem o público alvo das ações educativas, realizadas com o
intuito de:
[...] educar tanto a puérpera, quanto o acompanhante da puérpera [...] (ENF. 01)
[...] orientar ao máximo a puérpera e os familiares, para que eles sejam
colaborativos na assistência [...] (ENF. 02)

Considerar como público das ações de educação em saúde os familiares/acompanhantes
é de fundamental importância para proporcionar uma maior segurança à mulher na realidade
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hospitalar e, posteriormente, na domiciliar. No entanto, é imprescindível que a participação dos
sujeitos seja concretizada através de uma relação horizontal e da construção compartilhada dos
conhecimentos. É possível identificar na fala do sujeito, que um dos objetivos da prática educativa,
direcionada ao público, é de torná-los sujeitos colaborativos com a assistência de enfermagem, o
que sugere a persuasão de uma condição passiva dos usuários, perante o processo educativo.
Percebe-se a influencia do modelo tradicional de educação em saúde, conceituada por Figueiredo,
Rodrigues e Leite (2010), como um modelo marcado pela transmissão de conhecimentos, onde o
educador é o detentor do saber técnico/científico e o educando um depósito a ser preenchido.
No tocante aos temas trabalhados nas orientações de educação em saúde, foram
apontados temas tradicionais como os cuidados com a mulher no pós-parto, alimentação e o banho
do recém-nascido, com ênfase nas orientações sobre a importância do aleitamento materno:
[...] orientar quando alimentação, também, o banho, sobre os cuidados do pósparto imediato [...] (Enf. 02)
[...] os primeiros cuidados com o recém-nascido [...] e orientações sobre os
cuidados no banho [...] (ENF. 03)
[...] orientar sobre a higiene, o banho, o aleitamento materno, os cuidados que ela
vai ter em casa [...] (ENF. 02)
[...] a questão de amamentação, na questão de higiene [...] (ENF. 01)
[...] orientar quando a importância do aleitamento [...] (Enf. 02)
[...] orientar as mães para o aleitamento materno [...] (Enf. 04)

Mesmo considerando a relevância dos conteúdos mencionados, é necessário atentar para
forma como estes estão sendo trabalhados, reforçando que é imprescindível que as temáticas
possam ser desenvolvidas não apenas apresentando sua importância, mas, que sua abordagem seja
contextualizada, atendendo as necessidades de cada puérpera. Ademais, outros conteúdos podem ser
acrescidos, como as orientações a respeito dos direitos sociais e reprodutivos e sobre o
planejamento familiar, garantindo, sempre, a disponibilidade para o esclarecimento de dúvidas, a
serem elucidadas pela equipe multiprofissional, buscando, ainda, integrar a participação dos demais
familiares (VELHO; OLIVEIRA; SANTOS, 2010; SANTOS; PENNA, 2009).
2 ENCONTROS E (DES) ENCONTROS DO PHPN NO CONTEXTO DA ASSISTÊNCIA DE
ENFERMAGEM
A humanização é vista como uma tecnologia que tem como componente de sua atuação,
o cuidar em saúde. A presente categoria tem o intento de discutir sobre qual é a percepção das
enfermeiras sobre o conceito de humanização na atenção à puérpera e, posteriormente, abordar a
avaliação da assistência de enfermagem à puérpera na perspectiva do PHPN.
Uma das principais dificuldades para a efetivação de práticas humanizadas na
assistência a puérpera é a apropriação de concepções simplificadas sobre o conceito da
humanização. Os discursos que seguem aludem à prevalência do entendimento sobre o ato de
humanizar como uma conduta de caráter subjetivo, relacionada às relações interpessoais
estabelecidas entre a enfermagem e a puérpera. Assim, a enfermeira 01 afirma que,
[...] na questão da humanização, o que mudou com a chegada da enfermagem no
serviço, logo no início acontecia da gente chegar aqui e a pessoa da limpeza
reclamando [...] Reclamando mesmo assim num tom muito enjoado, quantas vezes
eu cheguei na enfermaria e tava acontecendo, ei tenha calma, vamos calma, vamos
procurar tratar as pessoas com respeito, até com carinho, que são pessoas que
estão aqui porque não tem outra forma de fazer acontecer isso, estão se jogando
nas mãos da gente pra isso. [...] (ENF. 01)
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[...] você tem que orientar nesse sentido e não com palavras que ofenda as
pessoas. Graças a Deus hoje em dia esse tipo de conversa não existe mais aqui
[...] (ENF. 01)

Dessa forma, o bom atendimento do paciente para que este se sinta acolhido, e o
sentimento de empatia para com as mulheres, colocando-se no lugar do paciente e considerando
suas condições sociais de vida, são elementos fundamentais para a humanização da atenção. Ainda
em relação à conduta profissional, como uma dimensão da humanização, o relato de uma das
entrevistadas reforça que, a postura profissional perante a assistência à puérpera é um dos principais
elementos para a concretização de sua proposta. Segundo a mesma, cabe a cada profissional exercer
suas funções na perspectiva de humanizar a assistência:
[...] se o profissional quiser, ele tem como ser humanizado em qualquer
procedimento, como um soro [...] a forma como eu vou chegar, bom dia meu nome
é... sou enfermeira vou pegar ou puncionar sua veia [...] essa parte aí, é totalmente
da conduta profissional. (ENF. 02)

No entendimento dessa profissional, a habilidade de aproximar-se da mulher com
empatia e respeito é um dos requisitos de uma postura profissional que prima pela humanização da
atenção. A postura profissional proporciona tranquilidade e segurança à mulher, por meio da
comunicação interativa, a qual permite a revelação de sentimentos, necessidades e solicitação de
ajuda (QUEIROZ; SILVA; JORGE, 2003).
A mesma entrevistada considera a humanização como um processo que exige a
articulação dos distintos níveis de gestão do sistema de saúde, questões de infra-estrutura, e a
habilidade técnica-científica e ética dos profissionais envolvidos, convergindo em trabalho coletivo,
a fim de propiciar uma assistência que seja, de fato, humanizada. De forma coerente a enfermeira
reflete que,
[...] a política de humanização é muito boa [...] mas na realidade o que agente vê é
que os hospitais não tem condições de abarcar as responsabilidades que ela exige,
porque também é uma questão de gestão, então vem lá de cima, do Estado, União,
Esfera Federal, para a Estadual, até as mudanças chegaram à Municipal. Porque
eu não posso sozinha querer fazer a política acontecer, eu participo enquanto
profissional, mas a humanização depende de muitos fatores conciliados [...] tem
que ter recursos materiais, financeiros, humanos, o hospital precisa de uma
estrutura que atenda a puérpera [...](ENF.02)

Outra enfermeira, também, aponta as questões de infraestrutura, articulação do nível da
atenção primária e, até mesmo, o reconhecimento profissional através da remuneração adequada,
como fatores imprescindíveis para um cuidar humanizado. Segundo seu relato,
[...] a humanização não vem só da equipe, tem a infra-estrutura, tem a assistência
do PSF que deve está adequada, tem o reconhecimento do salário através da
remuneração [...] (ENF. 04)

De fato, não é possível pensar na concretização de uma política de saúde sem que haja
um suporte do próprio sistema de saúde e o engajamento dos profissionais que atuam no setor. Na
realidade dos serviços, apesar dos profissionais reconhecerem e empenharem-se em refletir acerca
das condições sociais dos usuários, seus discursos ressaltam a complexidade dos problemas e os
sentimentos de impotência diante das limitações das políticas e do sistema de saúde (VERAS;
MORAIS, 2011). Quanto questionada sobre qual a percepção quanto às ações de enfermagem à
mulher durante o pós-parto, de forma sucinta e objetiva a enfermeira 03 considera que,
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[...] diante das condições a assistência à puerpera fica a desejar [...] (ENF. 03)

A fala demonstra que há uma relação de dependência das condições que envolvem o
atendimento, sejam estas físicas, materiais e/ou humanas com a qualidade da assistência prestada à
puérpera. Nesse entendimento, o conceito de humanização da assistência a mulher no parto e,
também, no puerpério, inclui aspectos relacionados a uma assistência voltada para as necessidades
das mulheres transformando o espaço hospitalar em um ambiente acolhedor e favorável à
implantação de práticas humanizadas; além da atuação do profissional, realizada de modo a
respeitar os aspectos naturais do momento vivenciado pela mulher, não intervindo
desnecessariamente (DIAS; DOMINGUES, 2005). Diante de condições de trabalho consideradas
como inadequadas, a enfermagem acaba por adotar uma postura passiva perante as dificuldades
enfrentadas, e, tendenciosa a adequar-se as tais situações. Os relatos que seguem demonstram que,
as profissionais tentam, prestar a assistência à puérpera de acordo com o que é preconizando, tendo
em vista, apenas, a dimensão profissional da humanização.
[...] a enfermagem procura executar suas funções dentro das possibilidades que a
instituição oferece [...] (ENF. 3)
[...] cada um com sua capacidade, com o empenho, o trabalho dos profissionais,
tenta dá o melhor, mas não conseguimos ainda humanizar a assistência [...] mas a
nossa conduta aqui de tentar construir a humanização é fazer a nossa parcela
profissional aplicando efetivamente de acordo com o preconizado para assistência
a puerpera [...] (ENF. 02)

Esse modo de pensar e agir pode ser interpretado e refletido sob dois pontos de vista. Se
analisarmos de forma positiva, as falas demonstram o empenho das profissionais em realizar da
melhor maneira possível as ações de enfermagem. No entanto, é necessário considerar que, a
adoção de uma postura passiva diante das falhas presentes no contexto de trabalho, pode ser
entendida como uma atitude apolítica. Ao certo, esta é a uma das consequências da ausência de uma
formação política dos profissionais de enfermagem.
CONCLUSÃO
A análise dos dados permitiu identificar as características definidoras das distintas
etapas do processo de trabalho da enfermagem, desenvolvido na FHCD durante a assistência a
puérpera, permitindo a discussão e o diálogo do aporte teórico com as ações efetivadas na realidade
do serviço. Nesse ínterim, foi evidenciado que: O gerenciar das ações de enfermagem permanece
embasado nas teorias clássicas de administração, implicando na ausência de um gerenciamento do
cuidado à puérpera, ressaltando, ainda, a presença de dificuldades em seu processo, em razão da
inexistência de um enfermeiro gestor/coordenador geral; as ações do assistir/intervir são fortemente
marcadas pelo modelo biologicista com a valorização dos procedimentos técnicos a serem
executados, principalmente no contexto da assistência do pós-parto daquelas que vivenciaram o
parto cesário; em nenhum momento foi identificado a evidencia de atividades concernentes a
execução da investigação/pesquisa como elemento da assistência de enfermagem à puérpera; as
práticas educativas desenvolvidas no âmbito da instituição são realizadas na perspectivas do modelo
de educação em saúde tradicional, onde os conhecimentos são transmitidos de forma verticalizada,
com abordagem de temas como aleitamento materno e os cuidados básicos com a mãe e bebê
durante o pós-parto.
Na percepção das entrevistadas, a humanização na atenção a puérpera, em sua dimensão
profissional, corresponde à adoção de uma postura diferencia frente ao cuidado, com o
estabelecimento de relações envoltas a sentimentos de empatia, respeito e carinho. Outrossim,
emergiu a compreensão de que a humanização é um processo complexo o qual envolve, na
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efetivação de seus fins, a articulação dos distintos níveis de atenção a saúde da mulher; a própria
gestão dos programas e políticas públicas de saúde, dentre elas o PHPN, e das instituições de saúde;
bem como as condições de infraestruta e recursos humanos. Ainda para as entrevistadas, a
existências de dificuldades relacionadas à deficiência na estrutura física hospitalar e, até mesmo,
nas condições de trabalho, acabam por diminuir a qualidade da assistência de enfermagem prestada
a puerpera, e, consequentemente, dificultam o processo de humanização.
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ATITUDES DE PROFESSORAS UNIVERSITÁRIAS PRÉ-MENOPÁUSICAS, DOCENTES
DE CURSOS DA ÁREA DA SAÚDE EM RELAÇÃO À SEXUALIDADE E A EXERCÍCIOS
FÍSICOS
Lígia Fernanda de Araújo1; Líbne Lidianne da Rocha e Nóbrega²
RESUMO: O objetivo da pesquisa foi caracterizar as atitudes de mulheres pré-menopáusicas,
professoras dos cursos da área da saúde do Campus Central da UERN, frente à sexualidade e
exercícios físicos. A pesquisa é de caráter descritivo, com abordagem quantitativa. Participaram da
mesma, 22 professoras pré-menopáusicas, docentes dos cursos (Medicina, Enfermagem, Educação
Física e Biologia) da área da saúde, do Campus Central, da Universidade do Estado do Rio Grande
do Norte – UERN. O instrumento de coleta de dados utilizado foi um questionário, com perguntas
abertas e fechadas. A análise dos dados foi realizada através do software estatístico SPSS versão
20.0 para Windows. A média de idade das participantes foi de 39,36 anos. 90,9% das entrevistadas
eram casadas, com muito desejo (59,1%) e satisfação sexual (77,3%) e nunca sentiu secura vaginal
(50,0%) e dispareunia (45,5%). 100,0% das mulheres afirmaram que a atividade física influencia o
bem-estar e a diminuição do estresse, 77,3% das mulheres afirmaram serem praticantes de algum
tipo de atividade física e, destas, 94,1% concordaram haver influência positiva do seu exercício
sobre a sexualidade. 13,6% não souberam responder se já apresentaram sintomas menopáusicos.
Conclui-se que a maioria das mulheres adota a prática de exercícios físicos e é sexualmente
satisfeita, aspectos positivos em relação à saúde e à vivência do climatério entre as docentes. Não
obstante, há necessidade de esclarecimento para as mulheres em geral, sobre o período climatérico,
a sexualidade e a adoção de hábitos saudáveis nesta fase da vida, como a prática de atividades
físicas.
PALAVRAS-CHAVE: Exercício; Menopausa; Sexualidade.
INTRODUÇÃO
De acordo com o Censo realizado em 2010, há um aumento expressivo na expectativa
de vida dos brasileiros, chegando atualmente, a uma média geral de 73,48 anos, sendo 69,73 para os
homens e 77,32 para as mulheres (IBGE, 2010). Esse aumento crescente tem permitido à mulher,
vivenciar novos períodos em sua vida, dentre eles, o climatério, que é considerado a passagem da
fase reprodutiva para a não-reprodutiva (BRASIL, 2008).
O climatério pode ser dividido didaticamente em três fases: pré-menopausa, que vai dos
35 aos 45 anos de idade; a perimenopausa, representada pelo período de 46 a 55 anos e a pósmenopausa, fase entre os 56 e 65 anos (NOTELOVITZ, 1986 apud SILVA, 2009).
Com a chegada da menopausa, o organismo feminino passa por uma diminuição gradual
dos níveis séricos de estrogênio endógeno. Assim, a presença de sintomas como fogachos, calafrios,
insônia, labilidade emocional, ansiedade, nervosismo, irritabilidade, secura e prurido vaginal,
atrofia vulvo-vaginal, alteração do perfil lipídico e do metabolismo ósseo podem estar relacionados
a essa alteração hormonal. Destaca-se que os sintomas genitais, como irritação, ressecamento
vaginal e ardência podem exercer influência sobre a sexualidade feminina, sobretudo, na relação
sexual em que ocorra penetração, ocasionando dor (BRASIL, 2008).
1
Discente do curso de Enfermagem da Faculdade de Enfermagem, Campus Central, UERN, Voluntária do PIBIC/UERN. E-mail:
ligia.fernanda.araujo@gmail.com
2
Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Mestre em
Enfermagem, docente do Departamento de Enfermagem da Faculdade de Enfermagem, Campus Central, UERN. E-mail:
libnelidianne@ig.com.br
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Ressalte-se que em relação à sexualidade no climatério, não só os aspectos biológicos
influenciam a vivência da mesma. A sexualidade neste período é carregada de vários preconceitos e
tabus, havendo mitos que reforçam a ideia de que a mulher fica assexuada durante o climatério. Um
desses mitos é a noção de que a atração erótica só é possível através da beleza física relacionada à
jovialidade (BRASIL, 2008).
Assim, percebe-se que a forma como a sociedade visualiza a mulher climatérica e como
ela própria se percebe, valorizando mais ou menos a fase em que se encontra, buscando estilos de
vida saudáveis, como em relação à alimentação, participação em atividades variadas do cotidiano
familiar e social, exercício físico, entre outros, são também fatores determinantes sobre a
sexualidade.
Afirma-se que, dentre as abordagens no estilo de vida, a prática do exercício físico tem
papel muito importante, especialmente, para mulheres no climatério, uma vez que, nesse período,
elas apresentam modificações antropométricas e bioquímicas que comprometem marcadamente a
qualidade de vida dessa população (ZANESCO; ZAROS, 2009).
Acrescenta-se que os benefícios à saúde ligados à prática de exercícios físicos durante a
menopausa se estabelecem em duas vertentes. A primeira se refere aos sintomas e à melhora
significativa destes; a segunda diz respeito à ação sobre as condições gerais de saúde e dos efeitos
sobre o processo de envelhecimento (MORIYAMA, 2007).
Esta pesquisa enfatiza a relevância de verificar as atitudes tomadas por docentes
universitárias da área da saúde, pré-menopáusicas, no que se refere à prática de exercícios físicos e
à vivência da sexualidade.
Diante do exposto, o objetivo da presente pesquisa é caracterizar as atitudes de mulheres
pré-menopáusicas, professoras dos cursos da área da saúde do Campus Central da UERN, frente à
sexualidade e exercícios físicos.
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa é de caráter descritivo, com abordagem quantitativa. De acordo com Sousa,
Driessnack e Mendes (2007), o pesquisador observa e registra vários aspectos do fenômeno
estudado, descrevendo o que realmente existe, determinando a frequência em que este fato ocorre e
estabelecendo categorias às informações.
A amostra da pesquisa foi composta por 22 professoras pré-menopáusicas (faixa etária
entre 35-45 anos), docentes de cursos da área da saúde (Medicina, Enfermagem, Educação Física e
Biologia), do Campus Central, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN.
A pesquisa foi iniciada com um levantamento documental no setor pessoal da UERN,
onde foram identificadas as professoras desses departamentos com idade entre 35 e 45 anos, sendo
este, critério de inclusão na pesquisa. Os critérios de exclusão foram: estar afastada de suas
atividades profissionais por alguma razão legal, por exemplo, capacitação, licença-maternidade,
atestado médico, entre outros, e ter atingido a menopausa.
O instrumento de coleta de dados utilizado foi um questionário, construído pelas
pesquisadoras, com perguntas abertas e fechadas, relacionadas a dados gerais, à sexualidade e à
prática de exercícios físicos.
Antes da coleta dos dados, foram aplicados todos os preceitos éticos vigentes na
Resolução 196/96 do Conselho Nacional de saúde – CNS, que regulamenta a pesquisa com seres
humanos, sendo iniciada a pesquisa, somente após a emissão do parecer favorável do Comitê de
Ética e Pesquisa – CEP, da UERN, divulgado com o Nº de protocolo 110/11.
A coleta de dados foi realizada entre os meses de janeiro e fevereiro de 2012 e, após
esta etapa, foi construído o banco de dados, utilizando-se para isso, o software estatístico SPSS
versão 20.0 para Windows. Foi calculada a estatística descritiva, definindo-se frequências absolutas
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e relativas das variáveis qualitativas ordinais e nominais. Os resultados da pesquisa foram
discutidos mediante resgate de literatura científica referente à temática.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A média etária das participantes foi de 39,36 (± 2,9) anos. Quanto ao estado civil,
verificou-se que 20 entrevistadas eram casada (90,9%), 1 solteira (4,5%) e 1 divorciada (4,5%).
Quanto à existência de filhos, 21 mulheres (95,5%) afirmaram tê-los.
Quanto a área de graduação, 8 (36,4%) são graduadas em Medicina, 6 (27,3) em
Enfermagem, 5 (22,7) em Ciências Biológicas, 2 (9,1) em Educação Física, 1 (4,5%) em Medicina
Veterinária. Sobre a pós-graduação, 21 (95,5%) afirmaram serem pós-graduadas. Sobre o curso em
que ensinam, 9 entrevistadas (40,9%) ensinam no curso de Medicina, 6 (27,3%) em Enfermagem, 5
(22,7%) em Ciências Biológicas e 2 (9,1%) em Educação Física. De acordo com Silva (2009),
quanto maior o grau de escolaridade, mais capacidade as mulheres terão em compreender as
mudanças corporais que ocorrem com os anos, estabelecendo modificações em seus hábitos de vida
para que haja uma melhor qualidade de vida e de saúde e um melhor grau de enfrentamento diante
das fases de transição menopausal e pós-menopausa.
Quanto à presença de problemas de saúde, 10 (45,5%) mulheres afirmaram ter algum
tipo de problema e 12 (54,5%) afirmaram não ter. Em relação a quais problemas de saúde as
entrevistadas têm, 1 (10%) afirmou ter Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), 4 (40%) afirmaram
serem portadoras de Hipotireoidismo, 1(10%) afirmou ser portadora de Problemas Cardíacos e
Circulatórios, 1(10%) afirmou ter Asma Brônquica, 1 (10%) afirmou ter Labirintite, 1 (10%)
afirmou ser portadora de Problema na coluna vertebral e 1 (10%) afirmou ter Rinite.
Os problemas de saúde não foram pouco frequentes, se for levado em consideração que
quase metade das mulheres referiu ser portadora de um tipo de doença. Entretanto, apenas uma
mencionou ter HAS, patologia que se torna mais comum durante a fase da peri e pós-menopausa,
como apresentado em outro estudo (SILVA, 2009).
Por conseguinte, em relação às variáveis acerca da sexualidade, a Tabela 1 apresenta a
distribuição da amostra.
Tabela 1: Distribuição da amostra em função da variável sexualidade.
Variáveis
F
Preocupação
com
o
Envelhecimento
Sim, sempre
9
Sim, algumas vezes
7
Não, não muito
6
Não, nunca
Desejo sexual
Demais
2
Muito
13
Mais ou menos
7
Um pouco
Nem um pouco
Satisfação Sexual
Demais
1
Muito
17
Mais ou menos
4
Um pouco
Nem um pouco
-
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%
41,0
31,8
27,2
9,1
59,1
31,8
4,5
77,3
18,2
-
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Sente-se Fisicamente Atraente
Sim, sempre
Sim, algumas vezes
Não, não muito
Não, nunca
Secura Vaginal
Sim, sempre
Sim, algumas vezes
Não, não muito
Nunca
Dispareunia
Sim, sempre
Sim, algumas vezes
Não, não muito
Não, nunca
Sangramentos Anormais Útero
e Vagina
Sim, sempre
Sim, algumas vezes
Não, não muito
Não, nunca
Fonte: Dados da própria pesquisa.
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4
15
3
-

18,2
68,2
13,6
-

5
6
11

22,7
27,3
50,0

4
8
10

18,2
36,3
45,5

4
2
16

18,2
9,1
72,7

Percebe-se um alto grau de preocupação com o envelhecimento entre as participantes
dessa pesquisa (9 – 41,0%). Isto reflete a valorização da beleza física feminina, do útil e produtivo,
do vigor e ritmo acelerado da juventude. São atributos considerados essenciais em nossa sociedade
ocidental. O envelhecimento faz surgir medos e a preocupação constante com a menopausa, o que
torna a adaptação à mesma mais difícil. Afirma-se, então, que a autoestima se torna fundamental
para que a mulher passe pelo período do climatério, compreendendo-o enquanto uma oportunidade
de renovação e realização, usufruindo da sua maturidade e experiência (ZAMPIERRI et al., 2009).
Verificou-se um número considerável de mulheres que têm muito desejo sexual (13 –
59,1%) e que são sexualmente satisfeitas (17 – 77,3%), aspectos positivos em relação à saúde
sexual no climatério. A sexualidade é apreendida como um aspecto ligado à saúde, que se for
vivenciado satisfatoriamente, constitui-se em fonte de equilíbrio e harmonia para a pessoa,
favorecendo uma atitude positiva em relação a si mesma e aos outros (VAZ; NODIN, 2005).
Observou-se que só às vezes, a maioria das mulheres sente-se fisicamente atraente
(15 – 68,2%). A imagem da mulher vislumbrada pela sociedade ocidental se constrói sob valores
sedimentados na beleza, juventude e reprodução e tende a influenciar a identidade feminina. Desse
modo, a menopausa acaba influenciando negativamente a auto-estima da mulher, prejudicando a
própria vivência da sexualidade (OLIVEIRA; JESUS; MERIGHI, 2008).
A maioria negou a presença de secura vaginal (11 – 50,0%) e dispareunia (10 –
45,5%). A presença destes sintomas pode estar associada ao climatério, sendo mais frequente
durante a fase de pós-menopausa, na qual há falência da função hormonal ovariana, influenciando a
resposta sexual (BRASIL, 2008). Sangramentos anormais no útero e vagina também foram negados
pela maioria das mulheres da pesquisa.
Questionadas se a prática de atividades físicas influencia o bem-estar geral e ainda, a
diminuição do estresse, 22 (100%) mulheres responderam que sim. Em se tratando da influência da
prática de atividades físicas: sobre o aumento da autoestima, 21 (95,5%) das mulheres afirmaram
que há influência; sobre o aumento da libido ou desejo, 16 (72,7%) afirmaram que sim; sobre a
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melhora do sono, 21 (95,5%) afirmaram haver influência, sobre o aumento do vigor físico, 21
(95,5%) afirmaram que sim e; sobre a preservação da massa óssea, 18 (81,8%) afirmaram
positivamente.
A atividade física é muito importante para a prevenção de agravos e a manutenção da
saúde, melhorando a qualidade de vida. Desempenha importante papel durante o climatério, pois,
possibilita a melhora do padrão cardiovascular e respiratório, ganho de massa óssea, diminuição dos
níveis pressóricos e melhora na resistência à insulina (BRASIL, 2008).
Quando questionadas sobre a prática de algum tipo de atividade física, 17 (77,3%)
afirmaram serem praticantes. Um número menor, mas importante, de 5 (22,7%) mulheres afirmou
não praticar nenhum tipo de atividade física. Dentre as praticantes de exercício físico, 12 (70,6%)
afirmaram praticarem 3 vezes por semana e, grande parte (6 - 35,3%) afirmou praticar atividades
físicas há mais de 10 anos.
A prática de atividade física regular está diretamente ligada à melhora da saúde global,
tornando-se uma estratégia para o aumento do vigor físico, maior controle de peso e aumento da
autoestima (BRASIL, 2008). Ademais, o estilo de vida ativo, com exercícios aeróbicos de
moderada intensidade, está associado também à diminuição na incidência de doenças crônicodegenerativas e da mortalidade geral, além de diminuir os níveis da pressão arterial, a progressão do
diabetes, obesidade, síndrome metabólica e distopias genitais (BRASIL, 2008).
Em se tratando da modalidade de atividade física realizada, 6 (35,3%) praticavam uma
modalidade, 9 (52,9%) praticavam duas modalidades e 2 (11,8%) praticavam 3 modalidades. Dentre
as modalidades, a caminhada foi a mais mencionada (14 - 82,4%). Mas, foram citadas também, a
musculação (6 - 35,3%), o ciclismo (3 - 17,6%), a hidroginástica (2 - 11,8%), a natação (2 - 11,8%),
o jump (2 - 11,8%) e o spinning (2 - 11,8%).
O tipo de exercício físico escolhido pela mulher deve, sobretudo, ser agradável,
contribuindo para o bem-estar, autoestima e regularidade, sendo recomendados, prioritariamente, os
exercícios aeróbicos (caminhada, natação, hidroginástica) e a musculação, bem orientados por
profissionais da área (BRASIL, 2008).
Em relação à percepção da influência da prática de atividade física sobre a sexualidade,
questão direcionada às mulheres praticantes, 16 (94,1%) afirmaram que a atividade física influencia
positivamente. 1 (5,9%) não respondeu a questão. Sobre os sintomas menopáusicos, 18 (81,9%)
mulheres afirmaram nunca terem apresentado e 1 (4,5%) afirmou que sim. Destaca-se que 3
(13,6%) não souberam responder.
Os sintomas menopáusicos que a atividade física ajudou a melhorar foram fogachos (1 4,5%) e ressecamento vaginal (1 - 4,5%). Neste caso, entende-se que as outras mulheres que
disseram ter secura vaginal (Tabela 1), concordam que este sintoma não se relaciona ao climatério.
Porém, mesmo sabendo que pode haver outras causas fisiopatológicas para a secura vaginal, estas
não foram investigadas na presente pesquisa.
As participantes da pesquisa consideram a influência do exercício físico sobre os
sintomas menopáusicos, muito importante (12 - 54,5%), importante (6 - 27,3%) e mais ou menos
importante (2 - 9,1%). 2 (9,1%) pessoas não responderam a essa questão.
CONCLUSÃO
A análise dos dados obtidos permitiu constatar que muitas mulheres se preocupam com
o envelhecimento. A maioria é sexualmente satisfeita e fisicamente ativa, praticando atividade física
no mínimo 3 vezes por semana, aspectos positivos em relação à saúde no climatério. Os dados
apontam ainda que quase todas as mulheres praticantes de exercícios físicos entendem que estes
afetam positivamente a vivência da sua sexualidade. E, embora, em número pequeno, algumas
mulheres assumiram não saber se já apresentaram sintomas menopáusicos.
Acredita-se que a presente pesquisa traz informações que apontam a necessidade de
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esclarecimento para as mulheres em geral, sobre o período climatérico, a sexualidade e a adoção de
hábitos saudáveis nesta fase da vida, como a prática de atividades físicas, que pode influenciar
positivamente sobre os sintomas relacionados com a saúde sexual na menopausa e outros.
Ressalta-se que o conhecimento que a mulher detém sobre o climatério possibilita uma
melhor vivência deste período, uma vez que influencia as atitudes das mulheres frente à menopausa
e aos cuidados que a fase demanda.
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ATITUDES DE PROFESSORAS UNIVERSITÁRIAS PRÉ-MENOPÁUSICAS, DOCENTES
DE CURSOS DA ÁREA DA SAÚDE, EM RELAÇÃO AO USO DE TERAPIAS
HORMONAIS E ALTERNATIVAS
Sâmara Fontes Fernandes1; Líbne Lidianne da Rocha e Nóbrega2
RESUMO: Objetivou-se conhecer as atitudes que mulheres pré-menopáusicas, professoras dos
cursos da área da saúde do campus central da UERN, têm acerca da Terapia de Reposição
Hormonal e práticas alternativas. Consiste em uma pesquisa descritiva, de abordagem quantitativa,
desenvolvida com professoras universitárias, pré-menopáusicas, docentes dos cursos da área da
saúde (Medicina, Enfermagem, Educação Física e Biologia), do campus central da Universidade do
Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Mossoró-RN. A amostra constituiu-se de 22 sujeitos e o
instrumento da pesquisa foi um questionário estruturado de 35 questões, com perguntas abertas e
fechadas. Utilizou-se o software estatístico SPSS 20.0 para Windows, para organização do banco de
dados e realização da análise estatística descritiva. Constatou-se que 95,5% das professoras
afirmaram conhecer a aplicabilidade da TRH; 81,8% das mulheres concordaram que a TRH
combate os fogachos; 81,8% confirmaram que a TRH combate o ressecamento vaginal; 59,1% não
acreditaram que a qualidade do sono é melhorada; 68,2% assumiram que a libido e o desejo sexual
são melhorados pela TRH. Quanto ao uso da TRH e da terapia alternativa/complementar, 100% das
participantes afirmaram não as utilizarem. Conclui-se que as professores desse estudo conhecem
algumas aplicabilidades da TRH e das terapias alternativas/complementares, mas não as utilizam.
PALAVRAS-CHAVES: Climatério; Pré-menopausa; Terapias complementares; Terapias de
reposição hormonal.
INTRODUÇÃO
Entende-se o climatério como uma fase que compreende um período de transição do
ciclo reprodutivo para o não reprodutivo, ocorrendo entre 35 e 65 anos de idade (BRASIL, 2008),
sendo a menopausa um marco neste período da vida, caracterizando-se pelo declínio da secreção
dos hormônios sexuais femininos, causando o surgimento de diversas transformações endócrinas e
sistêmicas, facilitando o desenvolvimento de algumas doenças.
A diminuição dos níveis estrogênicos e da capacidade dos folículos ovarianos são os
principais fatores que contribuem para o surgimento de mudanças endócrinas e sistêmicas,
causando sintomas vasomotores, psicológicos, urogenitais, sexuais e distúrbios do sono, além de
propiciar o desenvolvimento de patologias características da fase, como osteoporose, doenças
cardiovasculares e depressivas. É sabido também que algumas mulheres podem passar por essa fase
sem apresentar sintomas (BRASIL, 2008).
Neste ínterim, ressalta-se que, devido ao surgimento de sintomas específicos, que
podem dificultar o desenvolvimento de atividades diárias, algumas mulheres fazem uso da Terapia
de Reposição Hormonal (TRH), a qual consiste na utilização de hormônios sexuais sintéticos como
método de escolha para minimizar os sintomas climatéricos, contribuindo assim para a melhoria da
qualidade de vida (MORIYAMA, 2007).
Além da TRH, algumas práticas alternativas/complementares como o uso de
1
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fitoterápicos, ioga, acupuntura, meditação, entre outras, constituem-se também em uma opção,
embora, mais natural, para o tratamento da sintomatologia, causando melhoras não somente neste
aspecto, mas ainda contribuindo com a redução do estresse, potencializando o relaxamento,
promovendo conforto e bem-estar, entre outros (BRASIL, 2008).
Em se tratando da TRH, informa-se, porém, que a literatura ainda é controversa, não
conseguindo explicar a relação direta entre o câncer de mama e do endométrio e o uso da TRH. No
entanto, acredita-se que a ação do estrogênio aumenta o risco de hiperplasia e carcinoma,
principalmente, se a mulher já fizer uso da terapia por mais de 10 anos (NETTO, 2002).
Desse modo, tendo em vista a possibilidade de relação da terapia hormonal com
neoplasias e outras doenças, “a não aderência à TRH é comum e tem ampla variação dependendo
do país. As maiores razões para a não inicialização ou o interrompimento do tratamento são o risco
de câncer, o retorno das menstruações e o ganho de peso” (HALBERT et al., 1998 apud
RODRIGUES et al., 2004, p. 173).
O contexto cultural em que a mulher está inserida, o nível socioeconômico, a
escolaridade, entre outros, também são fatores que influenciam e interferem na adesão daquela à
TRH, assim como na adesão a terapias complementares (TC), sendo o nível de informação que a
usuária possui, elemento fundamental para o sucesso da terapêutica.
Professoras universitárias de cursos da área da saúde são profissionais que, embora
carreguem vivências culturais construídas, por exemplo, a partir de experiências pessoais e coletivas
com temas como o uso da TRH e da TC no climatério, têm conhecimentos teóricos que estão sendo
reconstruídos cotidianamente junto à comunidade acadêmica, embasados em fundamentos
científicos da área da saúde humana e que influenciam a forma como elas pensam e vivem.
Neste sentido, objetiva-se: Conhecer as atitudes que mulheres pré-menopáusicas,
professoras dos cursos da área da saúde do campus central da UERN, têm acerca da Terapia de
Reposição Hormonal e práticas alternativas.
MATERIAL E MÉTODOS
Este trabalho consiste em uma pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa,
realizado com professoras universitárias, docentes dos cursos da área da saúde da UERN, Campus
Central. Os cursos foram: Biologia, Educação Física, Enfermagem e Medicina. Participaram do
estudo apenas as mulheres com idades entre 35 e 45 anos, ou seja, que se encontravam no período
da pré-menopausa.
O projeto foi submetido à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa – CEP da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, e as atividades de coleta de dados foram
iniciadas somente após a divulgação do parecer favorável deste Comitê, que foi divulgado com o
número de protocolo – 041/11.
Foi feito um levantamento documental no setor pessoal da UERN, identificando e
selecionando a partir das fichas pessoais, as mulheres dentro da faixa etária supracitada, critério de
inclusão das participantes. No entanto, foram excluídas da pesquisa, as professoras afastadas do
exercício contínuo da docência, estando, por exemplo, em férias, capacitação de curto e longo prazo
(ex: participação em cursos e congressos; mestrado e doutorado), licença-maternidade e atestado
médico e aquelas que, mesmo estando na faixa etária determinada para pesquisa, já estavam na
menopausa.
A amostra seria, inicialmente, de 29 docentes, 13 professoras do curso de medicina, 2 de
educação física, 7 de enfermagem e 7 de biologia.
Porém, entre as 29 docentes, 4 se recusaram a participar da pesquisa, enquanto outras 3,
mesmo aceitando responder ao questionário, não foram encontradas para aplicação ou recebimento
do instrumento, caracterizando-se como perdas. Finalizou-se a coleta com 22 sujeitos (9 de
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Medicina, 6 de Enfermagem, 2 de Educação Física e 5 de Biologia), atingindo-se um N = 75,86%.
Ao final, somando-se recusas e perdas, obteve-se o total de 24,14%.
O instrumento da pesquisa foi um questionário estruturado com perguntas abertas e
fechadas acerca da temática, elaborado especificamente para este trabalho, sendo composto por 35
questões, as quais foram subdivididas em três partes: Dados Gerais, Sexualidade e Uso de Terapias
de Reposição Hormonal e Complementar (Alternativa).
Os dados foram transcritos para o microcomputador, utilizando-se o software estatístico
SPSS 20.0 para Windows, para organização do banco de dados e realização da análise estatística
descritiva.
Foram calculadas as frequências absolutas e relativas das variáveis qualitativas ordinais
e nominais. Os dados foram analisados e interpretados criticamente, relacionando os resultados
encontrados com a literatura científica resgatada.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Inicialmente, 95,5% das professoras afirmaram conhecer a aplicabilidade da TRH
enquanto somente 4,5% assumiram desconhecer as finalidades desta terapia. Já era um dado
esperado, uma vez que as participantes do presente trabalho são professoras universitárias de cursos
da área da saúde, supondo-se que as mesmas tivessem alguma aproximação teórica com a temática.
Na Tabela 1 é apresentado para que se aplica o tratamento pela TRH.
Tabela 1: Conhecimento das participantes acerca da aplicação da TRH para sintomas climatéricos.
Variável
F
%
A TRH serve para combater
os fogachos
Sim
18
81,8
Não
4
18,2
A TRH serve para combater
o ressecamento vaginal
Sim
18
81,8
Não
4
18,2
A TRH serve para combater
o ressecamento da pele
Sim
12
54,5
Não
10
45,5
A TRH serve para preservar
massa óssea
Sim
16
72,7
Não
6
27,3
A TRH serve para melhorar
a qualidade do sono
Sim
9
40,9
Não
13
59,1
A TRH serve para impedir a
deteriorização da função
cognitiva
Sim
5
22,7
Não
17
77,3
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a libido e o desejo sexual
Sim
Não
A TRH serve para estimular
o orgasmo
Sim
Não

1010

15
7

68,2
31,8

5
17

22,7
77,3

Encontrou-se que 81,8% das mulheres acreditam que a TRH combate os fogachos e que
o mesmo percentual de participantes confirma que a TRH combate o ressecamento vaginal.
Tratam-se de sintomas muito comuns no climatério. Os fogachos podem vir
acompanhados de outros sintomas, como os neuropsíquicos, enquanto o ressecamento vaginal afeta
a vida sexual e a sexualidade feminina (BRASIL, 2008).
Na pesquisa de Maclennan e Lester (apud WANNMACHER; LUBIANCA, p. 02, 2004)
sobre a terapia de reposição estrogênica oral versus placebo para fogachos:
Foi encontrada redução de 77% [...] na freqüência de fogachos no grupo tratado em
comparação ao placebo. A intensidade dos sintomas também foi significativamente menor
com a reposição hormonal [...]. Observou-se redução de 50,8% nos sintomas vasomotores
do grupo controle, em relação aos valores basais, após três anos. Progestógenos isolados
também se mostraram benéficos no tratamento dos sintomas vasomotores.

A maioria das mulheres também concorda que a TRH serve para combater o
ressecamento da pele (54,5%). Com o hipoestrogenismo, a pele perde sua viscosidade, tônus e
brilho, ocasionando o aparecimento de rugas e marcas de expressão, fator que meche com a autoimagem e auto-estima da mulher (SOUZA; ODA, 2012).
Outra grande parte das participantes também concorda que a TRH serve para a
preservação da massa óssea (72,7%). Segundo Rosseto (2006, p. 45), “após a menopausa, 30% das
mulheres apresentam perda de massa óssea maior do que a fisiológica (cerca de 1% a 2% ao ano,
após os 40 anos de idade), determinando osteopenia ou osteoporose, com risco de fraturas”. A TRH,
então, atua na prevenção de fraturas relacionadas com a osteoporose, já que supostamente os
estrogênios se associam com a melhoria da densidade óssea em vários locais anatômicos (NELSON
et al., 2002, CRANNEY; WELLS, 2003 apud POLONINI et al., 2011).
Quanto à melhoria da qualidade do sono, 59,1% acreditam que este sintoma não é
minimizado com o uso da TRH. Os distúrbios do sono são muito presentes no período climatérico,
muito embora, possam surgir da interação de fatores psicológicos e sociais, não somente biológicos.
Por isso, podem não ser reconhecidos pela população como um problema característico deste
período e que possa ser minimizado com o uso de hormônios.
Souza, Aldrighi e Lorenzi Filho (2005, p. 174), em sua pesquisa sobre a qualidade do
sono de mulheres paulistanas no climatério, afirmou que nenhuma das participantes do estudo que
disseram ter problemas de saúde, mencionou a dificuldade do sono como sendo um destes,
apontando que “[...] o sono se deteriora na presença de problemas de saúde, mas a deterioração do
sono em si não é percebida pelas mulheres como um problema médico”.
Entretanto, a qualidade do sono tende a ser afetada pelos fogachos, provocando
também, fadiga, irritabilidade, diminuição do poder de concentração e memória. Por isso,
frequentemente, as mulheres que utilizam TRH referem melhorias na qualidade do sono (VIGETA;
BRÊTAS, 2004).
Segundo Hays et al. (apud WANNMACHER E LUBIANCA, 2004, p. 03-04):
Após um ano de uso de TRH combinada, observou-se pequeno benefício em termos de

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

1011

padrão de sono, funcionamento físico e dor corporal, apesar de não ser clinicamente
significativo. Apenas mulheres com média de idade de 54 anos e sintomas vasomotores de
moderados a graves apresentaram benefício clinicamente significativo na qualidade do
sono, secundário à redução daqueles sintomas.

Observou-se também que 77,3% não acredita que a TRH serve para impedir a
deterioração da função cognitiva. Atualmente, há alguns indícios de que a TRH causa melhoria na
manutenção da cognição feminina. Entretanto, os efeitos na doença de Alzheimer, por exemplo,
ainda são questionáveis, enfrentando controvérsias (POLONINI et al., 2011, WANNMACHER;
LUBIANCA, 2004).
Em continuidade, grande parte das mulheres concorda que a TRH atua na melhoria da
libido e do desejo sexual (68,2%). Mas, quanto ao estímulo do orgasmo feminino, 77,3% nega que a
TRH possa ter influência neste aspecto.
Entretanto:
Em estudos sobre o efeito do tratamento hormonal em mulheres na menopausa, com
queixas sexuais, foram verificados: a existência de uma relação direta entre alguns sintomas
como secura vaginal, dor à penetração e sensação de ardor e os níveis de estradiol. Esses
sintomas responderam à terapia estrogênica local ou sistêmica. Já em relação a outros
comportamentos sexuais mais complexos, como o desejo sexual e o orgasmo, a maioria dos
autores considera a influência de alguns fatores responsáveis por esses fenômenos, entre os
quais estão os psicológicos, os socioculturais, os interpessoais e os biológicos (BRASIL,
2008, p. 27).

Assim, o tratamento hormonal parece atuar mais sobre os sintomas femininos
urogenitais específicos, sendo que aspectos sexuais mais complexos, como a libido, o desejo sexual
e o orgasmo feminino, envolvem fatores não exclusivamente fisiológicos.
Ao serem questionadas sobre o uso da TRH, 100% das participantes afirmaram não
utilizarem este tipo de terapêutica. Vale salientar que esta terapia deve ser indicada
individualmente, baseada no interesse do paciente, nos benefícios que proporcionará ao caso e as
necessidades apresentadas pelo individuo, lembrando que se houver contra-indicação, a mesma não
deve ser prescrita (MARINHO et al., 2001).
Geralmente, essa terapia é mais utilizada por mulheres que já se encontram na
menopausa e na pós-menopausa, já que a sintomatologia neste período é mais severa e evidente. No
entanto, segundo Pitombeira et al. (2011, p. 521), cerca de 28,72% das mulheres climatéricas (entre
35-65 anos) que participaram de sua pesquisa e revelaram usar a TRH:
[...] mostraram-se satisfeitas, referindo alívio considerável dos sintomas, porém queixavamse de não existir um programa de distribuição gratuita dos hormônios. Algumas mulheres
que não realizavam TRH disseram não aderir ao tratamento devido ao custo elevado, medo
de efeitos adversos, dentre eles câncer de mama e falta de informação sobre o tratamento.
Outras pacientes iniciaram o tratamento com hormônio, porém não tinham condições
financeiras de dar continuidade, ou por falta de conhecimento desistiram da terapia.

Posteriormente, foi questionado às mulheres como consideram a TRH em relação aos
sintomas menopáusicos, sendo que 40,9% considerou esta relação importante. Percebeu-se,
verdadeiramente, uma confirmação mais ampla por parte das professoras acerca da importância da
terapia no período menopáusico, visto que todas que responderam ao questionamento, consideraram
a TRH importante de alguma forma.
Na verdade, ainda verifica-se que a grande maioria das mulheres conhece pouco sobre o
climatério, possuindo muitas dúvidas e demonstrando insegurança com tal momento da vida. No
trabalho de Zanotelli et al. (2012), as mulheres demonstram insatisfação e possuem dúvidas acerca
da opção de usar ou não a TRH, suas finalidades, benefícios e malefícios, assim como, necessitam
de apoio profissional para guia-las e orientá-las em relação ao climatério e ao tratamento para as
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modificações que ocorrem em seu corpo.
Em se tratando da terapia complementar, visualizou-se que 100% das participantes do
estudo, afirmaram também não fazerem uso desse tipo de terapia alternativa. Mesmo assim, ao
serem questionadas acerca de como consideram a relação da TC com os sintomas menopáusicos,
36,4% afirmou ser importante esta relação.
Outra vez, destaca-se uma confirmação maior que 36,4% das professoras, só que agora,
acerca da importância da terapia alternativa no período menopáusico, pois, todas que responderam
ao questionamento, consideraram a TC importante de alguma forma, embora, em relação à mesma,
tenha aparecido também a resposta “de pouca importância” (4,5%).
No climatério, as terapias alternativas/complementares exercem grande importância na
minimização da sintomatologia climatérica característica deste momento, podendo ser utilizadas
paralelamente à Terapia de Reposição Hormonal como alternativa. Essas terapias são indicadas nos
casos em que há contra-indicações (grandes efeitos colaterais) ou tempo prolongado de uso da
TRH, resposta insatisfatória à hormonioterapia, desejo da mulher em usá-la ou rejeição à terapia
hormonal, entre outros (SENA, 2004, BRASIL, 2008).
Observou-se, portanto, que as professores do estudo não utilizam a TRH e a TC, mesmo
sugerindo a importância da terapia de reposição hormonal e a terapia complementar para a
sintomatologia climatérica.
CONCLUSÃO
Nenhuma das participantes utiliza TRH, mas, destaca-se que todas se encontram na prémenopausa, fase em que a sintomatologia climatérica quase sempre ainda não está presente ou não é
perceptível. No entanto, a maioria delas reconheceram a importância dessa terapia para os sintomas
menopáusicos.
Considera-se que alguns dos sintomas citados pela maioria das professoras acadêmicas
deste estudo, como sendo os que sofrem influência positiva da TRH (fogachos, ressecamento
vaginal, ressecamento da pele, preservação da massa óssea,), são os mais reconhecidos por
trabalhos científicos, enquanto que outros sintomas parecem ainda não terem relação definidamente
comprovada com a TRH (melhoria na qualidade do sono, impedir deteriorização da função
cognitiva), e, talvez, por isso, não foram reconhecidos pela maioria das participantes.
Destaca-se que a TRH parece atuar especificamente sobre sintomas femininos
urogenitais, sendo que aspectos sexuais mais complexos, como a libido e o desejo sexual, envolvem
fatores não exclusivamente fisiológicos, não recebendo muita influência da terapia hormonal, ao
contrário do que a maioria das participantes deste estudo afirmaram.
Em se tratando da terapia alternativa/complementar, todas as participantes também
negaram utilizarem a mesma, no entanto, grande parte da amostra reconheceu a importância da TC,
sendo que esta última é visualizada na literatura científica, como terapia que pode prevenir agravos,
uma vez que proporciona bem estar geral.
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AVALIAÇÃO AGUDA DO POTENCIAL HIPOGLICÊMICO DO EXTRATO AQUOSO
DAS FOLHAS DE Licania rigida Benth EM RATOS WISTAR NORMAIS
Thiago Fernandes Martins¹; Francisco Barros Barbosa²; José Hélio de Araújo Filho³; Priscilia
Duarte Alexandre¹; Daniel de Medeiros Veras¹.

RESUMO: O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença resultante do déficit total ou parcial da
secreção de insulina pelas células β pancreáticas localizadas nas Ilhotas de Langerhans. Como
consequência pode surgir várias complicações a longo prazo, tais com a retinopatia, nefropatia,
neuropatia, vasculopatia, resultantes de diferentes complicações metabólicas. Ao longo da história
da humanidade muitas plantas têm sido usadas, em senso comum, para o controle desta doença.
Parte destas plantas já teve seus efeitos hipoglicêmicos comprovados, outros ainda carecem de mais
pesquisas para a confirmação de seus efeitos. O objetivo do presente estudo foi avaliar o potencial
hipoglicêmico agudo do extrato aquoso (300 mg/kg) da Licania rigida em ratos Wistar normais. O
tratamento foi realizado em uma única aplicação das soluções: extrato aquoso e solução salina aos
grupos Normal Tratado e Normal Controle respectivamente por gavagem. A glicemia dos animais
em jejum overnight foi mensurada antes da aplicação das soluções (Tempo 0 “zero”), seguida da
gavagem e avaliações nos tempos 30, 60, 180 e 300 minutos à partir do tempo zero. Os dados
obtidos mostraram que no tratamento nos tempos 30 e 180 minutos a glicemia dos animais foi
estatisticamente significativo (P<0,05) menor no grupo dos animais tratados com o extrato se
comparado com o grupo controle (NaCl 0,9%), havendo também uma diminuição significativa na
glicemia dos animais do grupo tratado com o extrato comparando o tempo zero com tempo 180
minutos. Concluindo que o extrato possui um possível efeito hipoglicemiante no tratamento agudo e
na concentração utilizada neste trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: Hipoglicemia; Licania rigida; metabólitos secundários e ratos Wistar.
INTRODUÇÃO
A regulação homeostásica da glicose no sangue se dá por várias vias e são reguladas
através de complexos formados por diversos órgãos que secretam diferentes hormônios, tais como
glucagon, cortisol e catecolaminas. Estas moléculas irão atuar no aumento dos níveis de açúcares no
sangue, quando estes encontram-se baixos. Em contrapartida, o hormônio que promove a
diminuição da glicemia sanguínea quando esta fica elevada no plasma sanguíneo é a insulina
(SUNDSTEN, 2008). O diabetes mellitus (DM) é uma desordem metabólica caracterizada pela
hiperglicemia e alterações no metabolismo de carboidratos e lipídios que afeta cerca de 5% da
população mundial (ITANKAR et al, 2011). Segundo a Organização Mundial de Saúde (2011) 346
milhões de pessoas no mundo possuem a doença, estimando que em 2030 o número de casos
duplicará.
A Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) relata que, um fator que aumenta a
suscetibilidade de um indivíduo a adquirir o DM tipo 1 (insulino-dependente) é o desenvolvimento
de anticorpos auto-imunes (proteínas encarregadas da defesa do organismo contra germes e/ou
vírus), podendo assim atacar diretamente as células β do pâncreas, resultando em sua destruição
total ou parcial. A hereditariedade desempenha outro importante fator, aumentando ou não a
¹Discentes do curso de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus Central, UERN. E-mail:
thiagobio21@hotmail.com
²Doutor em Biologia, docente do Departamento de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus Central,
UERN. E-mail: franciscobarros@uern.br
³Doutor em Bioquímica, docente do departamento de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus
Central, UERN. E-mail: heliofilhobio@gmail.com
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susceptibilidade de um indivíduo adquirir a doença (GUYTON, 2008). Como consequência podem
surgir várias complicações a longo prazo, tais com a retinopatia, nefropatia, neuropatia,
vasculopatia, resultantes de diferentes complicações metabólicas (ROBBINS, 2008). O tratamento
de qualquer dos tipos do Diabetes se constitui primariamente no controle da glicemia plasmática.
Para tanto, ele é geralmente iniciado por um rígido controle dietético associado à prática de
exercício físico, seguido do uso de medicamentos específicos para cada caso. Além da própria
insulina que é usada pelos pacientes com falência total nas células beta pancreáticas, existem drogas
que atuam como, secretagogos de insulina, como as sulfoniluréias e a repaglinida; as que são
sensibilizadoras de insulina, como a metformina e glibenclamida (utilizado como controle positivo)
e a troglitazona e as que agem como inibidores da alfaglicosidase, retardando a absorção de
carboidratos (SILVA, 2006).
O conhecimento da medicina tradicional vem ganhando uma maior atenção, sendo
objeto de estudo para validação científica do conhecimento popular no que se diz respeito à
fitoterapia (ROCHA, 2009). E essa maior atenção se deu por volta dos anos 80 com o
desenvolvimento de novas técnicas de isolamento de substâncias derivadas de produtos naturais,
tornando mais eficaz sua identificação (TUROLLA, 2006). Segundo Homar (2005), incentivos para
que haja um investimento público em plantas medicinais tem sido feito pela Organização Mundial
de Saúde (OMS) desde 1978, uma vez que tem sido observada uma aceitação considerável e
crescente da fitoterapia por profissionais da saúde aumentando assim sua utilização pela população.
Já nos países desenvolvidos esse aumento crescente no consumo resultou na decisão de se dar mais
atenção na medicina popular e explorar esse artifício no tratamento primário de doenças
(SILVEIRA, 2008).
Nos últimos anos a flora que compõe a caatinga brasileira tem recebido atenção especial
em função da grande variedade de espécies nativas existentes e, por consequência, das
possibilidades de isolamento de compostos com novas potencialidades terapêuticas. No entanto, só
o uso popular e tradicional não é suficiente para tornar plantas com um possível efeito terapêutico
eticamente eficaz e seguro (AGRA et al., 2007;2008). No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária vem fazendo várias modificações na legislação em decorrência da busca de melhorias no
que se diz respeito à eficácia e segurança do produto (material vegetal). A resolução mais atual que
dispõe requisitos para registro de medicamentos fitoterápicos é a resolução RDC 14/2010.
Tornando imprescindível a validação científica no tocante à toxicidade do vegetal, bem como o
possível efeito hipoglicemiante da planta estudada, corroborando ou não com o senso comum.
A oiticica (Licania rigida Benth) como é comumente conhecida no Brasil, pertence à
família Chrysobalanaceae (PRANCE, 2010). Uma planta endêmica da caatinga com ocorrência nos
estados do Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba até a Bahia, predominante nas margens de
rios e riachos (MAIA, 2004).
Seguindo esta linha, este estudo se propôs a avaliar possíveis efeitos hipoglicemiantes
agudo da Licania rigida Benth em animais normais, uma vez que esta planta é considerada e
utilizada pela população como planta medicinal na forma de infuso ou decocto das folhas no
tratamento do diabetes e inflamações diversas (LORENZI, 2002; AGRA, 2006; BORGES, 2008).
METODOLOGIA
Foram coletadas folhas da oiticica (Licania rigida Benth) para a produção do extrato
aquoso na cidade de Mossoró/RN. Depois de feita a coleta do material vegetal, as folhas foram
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secas a temperatura ambiente por um período de 72 horas e depois trituradas em liquidificador
industrial até a obtenção de um pó fino. Posteriormente foi adicionada água destilada fervida
(≅98°C) ao pó das folhas deixando a mistura em infusão por 30 minutos numa proporção de 1:40
(RIVERA, 2004; CRAVEIRO, 2008), o material obtido foi filtrado em malha de trama fina
(organza) e posteriormente seco em Banho-maria (≅55ºC) (RIVERA, 2004; CRAVEIRO, 2008). O
obtido foi diluído em água destilada na proporção a ser administrado aos grupos (300 mg/kg de
massa animal). Sendo o método de administração por gavagem (ORHAN, 2010).
Os animais utilizados foram obtidos a partir de cruzamentos entre as matrizes no
biotério central da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). Foram utilizados ratos
machos da linhagem Wistar com 60 dias, mantidos em condições de biotério, com fotoperiódico de
12 horas claro e escuro, temperatura 23 +2°C, água e ração ad libitum. Para realizar o protocolo
foram utilizados 10 animais distribuídos em dois grupos, distribuídos aleatoriamente da seguinte
forma: Grupo 1 – Normal Controle (NC), tratados com uma única dose de solução salina (NaCl,
0,9%) e Grupo 2 – Normal Tratado (NT), tratados com dose única de 300 mg/kg de extrato.
Os animais foram postos em jejum overnight, e utilizou-se glicosímetro (On-call Plus®)
para mensurar os níveis de glicemia plasmática nos tempos: 0, 30, 60, 180 e 300 minutos em ambos
os grupos. Para isso, o sangue foi obtido a partir do corte da extremidade distal da cauda do animal.
Os dados obtidos foram analisados utilizando-se o Teste-t do software Microsoft Excel
2010®.
RESULTADOS
Os níveis de glicemia dos animais tratados com uma única dose do extrato aquoso
foram significativamente menor nos primeiros 30 minutos, havendo uma redução ainda mais
acentuada três horas após a administração do extrato se comparado com o grupo controle. O grupo
controle apresentou um aumento significativo nos tempos 30 e 60 minutos após a administração da
solução salina e o grupo tratado uma redução significativa se comparados com o tempo zero de cada
grupo (Figura 1).
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CONCLUSÃO
A busca por espécies vegetais que possuam moléculas com atividades biológicas
utilizadas por algumas populações é uma ferramenta alternativa na busca de novos produtos com
potencial e aplicações terapêuticas, haja visto que alguns produtos são sintéticos (FUNKE;
MELZIG, 2006; LEITÃO et al., 2006; LIMA et al., 2006). Dentre os diversos constituintes desta
planta, estão presente metabólitos secundários como exemplo os esqualeno que composto
pertencente à família dos isoprenóides (BEZERRA, 2002) os quais são considerados antioxidantes
(SOUZA, 2007) por possuírem um potencial de captura dos radicais de oxigênio (QUETTIERDELEU et al., 2000).
Como mostrado na figura 1, a administração via oral do extrato aquoso na concentração
de 300 mg/kg, mostrou uma tendência a um efeito hipoglicemiante agudo em ratos normais,
portanto, atribuímos esse efeito a esses compostos, por exemplo o esqualeno, uma vez que já foram
descritos, inúmeros trabalhos que mostraram essa suposta atividade em animais tratados plantas que
possuíam esses metabólitos secundários (CARVALHO, 2005).
Em quantidades moderadas esses metabólitos podem trazer benefícios à saúde humana
(TAIZ, 2006), por isso que estudos são necessários para determinar quais desses metabólitos estão
presentes, e qual dosagem é segura ao consumo humano. Na concentração empregada neste estudo,
pode-se concluir que ratos normais tratados oralmente com extrato aquoso na concentração de 300
mg/kg apresentou uma tendência de redução na glicemia. No entanto, faz-se necessário mais
estudos que sejam complementares a este, dando assim uma maior segurança ao que se diz respeito
à redução da glicemia em outros modelos, como por exemplo animais diabéticos induzidos por
drogas específicas.
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE MUTAGÊNICA E ANTIMUTAGÊNICA DO MELÃO-DESÃO-CAETANO (Momordica charantia L.) EM TESTE DE Allium cepa
Alverlange Marília da Silva Farias1; Regina Célia Pereira Marques2; Marília Araújo da Silva3
RESUMO: Algumas das substâncias presentes nas plantas podem ter efeitos mutagênicos,
enquanto outras podem atenuar ou anular estes efeitos. Estima-se que mais de 100 substâncias
ativas estejam presente no extrato total de Momordica charantia, sendo que os polissacarídeos são
maioria e muitos dos benefícios terapêuticos, nutricionais e cosméticos são a eles atribuídos. O
objetivo deste trabalho foi determinar o efeito mutagênico e/ou antimutagênico do extrato aquoso
de Momordica charantia, em teste de Allium cepa. Para as soluções, as folhas foram esterilizadas e
em seguida preparou-se o chá, o qual foi diluído em diferentes concentrações (10X, 100X, 1000X e
controle) sendo realizado em duplicata. As infusões de Momordica charantia possuem efeito
genotóxico, uma vez que todas as concentrações causam inibição do ciclo celular e aumento
expressivo no número de células em apoptose no sistema teste Allium cepa. São necessários estudos
complementares para definir com precisão as dosagens e períodos de utilização terapêuticos,
garantindo a segurança na utilização desta infusão.
PALAVRAS-CHAVES: allium cepa; antimutagenicidade; citotoxicidade; Momordica charantia;
Mutagenicidade,
INTRODUÇÃO
O uso de plantas no tratamento e na cura de doenças é um costume antigo na espécie
humana e em determinadas comunidades e grupos étnicos, o conhecimento sobre plantas medicinais
simboliza geralmente, o único recurso terapêutico (SARTORI, 2005). Atualmente, nas regiões mais
pobres do País e em muitas grandes cidades, plantas medicinais são utilizadas e comercializadas em
feiras livres, mercados populares e cultivadas em quintais residenciais (BERTINI, 2005). Uma
planta é classificada como medicinal por possuir substâncias que têm ação farmacológica. Estas
substâncias são os princípios ativos e, na maioria das vezes, não se sabe quais destes realmente
estão atuando (FURLAM, 1998).
A genotoxicidade é a área da genética que estuda as alterações na base genética da vida,
seja ela na estrutura físico-química do DNA, processo este classificado de mutagênese, ou na
alteração da determinação genética ao nível celular, classificados respectivamente como
carcinogênese e teratogênese. Estes três processos podem ser produzidos ao mesmo tempo, como é
o caso dos provocados pela radiação gama. Porém, eles apresentam suas complexidades, exigindo
serem estudados separadamente com o objetivo de conhecer melhor cada um destas áreas. Hoje em
dia são bastante pesquisadas, pois se relacionam com malformações, doenças congênitas, genéticas
e degenerativas, envelhecimento celular e do corpo, e o câncer. A genotoxicidade é uma
especialidade relativamente recente e se situa na interface entre toxicologia e genética (SNUSTAD e
SIMMONS, 2008).
Quando se fala em mutações imagina-se como sendo algo negativo, o que não é correto.
Se pensar em evolução, mais precisamente, nas teorias de seleção natural, tem-se uma visão
diferente, porque sem mutação não haveria a variabilidade genética. Sem variabilidade genética não
poderia haver seleção. Sem seleção não haveria evolução, e sem esta não há adaptação. Então, o
processo de mutação é essencial para as espécies evoluírem e se adaptarem ao seu ambiente
variável. A mutação ocorre de forma aleatória, causando alterações no DNA, devido a processos
físicos-químicos, de ordem molecular ou química (SNUSTAD e SIMMONS, 2008). As mutações
estão sempre ocorrendo em um organismo, no qual é conhecida como as recombinações genéticas,
capacidade natural do DNA de se recombinar com outras moléculas. Por elas serem realizadas
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naturalmente não são chamadas de mutações (SNUSTAD e SIMMONS, 2008). Ao contrário destas,
estão as mutações causadas por fatores exógenos ou endógenos que podem ser classificadas como
gênicas, quando se referem a mudanças de uma ou poucas sub-unidades do DNA, alterando apenas
o funcionamento de um gene, por substituição, perda ou ganho destas sub-unidades. Podem ser
também do tipo cromossômicas onde há reorganização dos cromossomos, por translocação,
inversão, ou mesmo ganho ou perda de parte maior destes cromossomos (GHIFFITHS et al., 2002).
O melão de São Caetano (Momordica charantia L.) é uma espécie pertencente à família
das cucurbitáceas, muitas espécies desta família são comestíveis e reúnem importante valor
econômico no Brasil, especialmente aquelas dos gêneros Cucurbita, Momordica, Fevillea e
Sechium (Di STASI, 2002). Possui as seguintes sinonímias: Momordica chinensis, M. elegans, M.
indica, M. operculata, M. sinensis, Sicyos fauriei.
É uma espécie vegetal silvestre comumente encontrada em áreas urbanas e rurais, sendo
conhecida e utilizada por suas propriedades medicinais (RIBEIRO et al., 2004). É usada
tradicionalmente na medicina caseira em países como Brasil, China, Colômbia, Cuba, Gana, Haiti,
Índia, México, Malásia, Nova Zelândia, Nicarágua, Panamá e Peru (GROVER, 2004).
É usado topicamente para o tratamento de feridas, e internamente, assim como
externamente para a eliminação de parasitas. É usado também como o emenagogo, antiviral para o
sarampo e a hepatite. Na medicina popular turca, os frutos maduros são usados externamente para
cicatrização rápida das feridas e internamente para o tratamento de ulcera péptica (GROVER,
2004).
O uso empírico como erva medicinal para o tratamento da diabete foi confirmada
experimentalmente por observações recentes do fruto ou frações extraídas com água deste vegetal,
que exibe uma potente atividade hipoglicêmica em normoglicêmicos e em ratos com diabete
induzida pela streptozotocina, assim como em humanos com tipo II da diabete mellitus (ALI et al.,
1993). O mecanismo desta ação permanece ainda incerto. Momordica charantia é um vegetal
importante em diversos países, à fruta é rica em vitaminas, contém principalmente A, B1, B2 e a
vitamina-C, que pode ter em torno de 100mg em 100 g do fruto. O fruto contém também diversos
minerais (Ca 137,69 mg/100 g fruto fresco, Mg 119,92 mg/100g). Parece ser uma fonte boa de
ferro, mas o índice de ferro é somente devido ao elevado índice de ferro dos solos tropicais. Os
níveis de minerais traços são baixos (Cu 3.54 mg/100g, Fe 5.97 mg/100g, Zn 3.53 mg/100g). O
fruto contém 93,2 % de água. Os ácidos graxos são 0,76 % da matéria seca com o aeleostearico
como principal o ácido graxo na M. charantia. A análise de aminoácidos mostrou a presença de
aminoácidos essenciais na proporção adequada exceto a lisina, a cisteína e a metionina (YUWAI et
al., 1991).
Os extratos dos vários componentes desta planta foram descritos por possuir a atividade
hipoglicêmica, a atividade de síntese de proteínas, anti-tumoral, e a propriedade abortifaciente
(Ahmed, 1998).
Muitos princípios ativos de derivados de plantas estão sendo isolados e encaminhados
para a fabricação de remédios, só que poucas são as informações sobre o potencial genotóxico
dessas preparações a cerca da interação dos derivados de plantas com o material genético e quanto à
conseqüência a nível biológico. Deste modo ensaios mutagênicos a nível molecular são úteis na
investigação do potencial genotóxico, fornecendo informações valiosas para a produção de
medicamentos eficazes e sem risco a integridade do material genético.
MATERIAL E MÉTODOS
A coleta das folhas e frutos de Momordica charantia foi realizada no município de Serra
do Mel/RN no dia 06 de maio de 2012, sendo encaminhado ao Laboratório de Biologia II,
localizado no campus central da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) na
cidade de Mossoró/RN.

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

1022

Inicialmente, a análise se deu com a separação das folhas e frutos. Logo após a
separação do material, em três bandejas foram colocadas para cada uma respectivamente uma
solução de hipoclorito de sódio misturando-se 1 litro de água destilada com 10 ml de hipoclorito de
sódio 4-6% P.A onde a parte a ser utilizada (folhas e hastes), ficou imersa na solução por 5 minutos
em cada bandeja, para retirada de poeira ou qualquer outra impureza que pudesse está presente.
Após passar pela terceira bandeja, as folhas foram postas sobre papel toalha para secar um pouco e
depois levadas para secar na estufa de circulação forçada de ar por aproximadamente 20 horas a 65°
C. Após ser retirada da estufa a amostra foi pesada em balança analítica tendo o peso de 33 g. A
solução mãe do extrato aquoso foi na concentração final de 20 mg/mL, sendo depositada em frascos
plásticos estéreis tampados e devidamente etiquetados com as seguintes informações: nome da
espécie e a data do preparo da solução e armazenado em freezer – 20º C para posteriores análises.
Para a preparação dos tratamentos a solução mãe foi diluída (tabela 1) em água destilada
com diferentes concentrações e postas em recipientes de vidros autoclavados, colocando a parte
inferior (raízes) de 8 cebolas imersas na solução por aproximadamente 7 dias. Para o tratamento
controle foi utilizado apenas água destilada. Os tratamentos foram feitos em duplicatas com as
seguintes concentrações:
Tabela 1: Tratamentos e concentrações do extrato de M. charantia utilizadas no Teste de Allium
cepa.
TRATAMENTO
CONCENTRAÇÕES
Controle
100 % de água destilada
10 X
90 ml de água destilada e 10 ml do extrato aquoso
100 X
90 ml de água destilada e 10 ml do tratamento de 10 X
1000 X
90 ml de água destilada e 10 ml do tratamento de 100X
Fonte: Laboratório de Biologia II da UERN
Para a realização do teste de Allium cepa utilizou-se como base o artigo de Oliveira et
al, 2010 com algumas adaptações. Para a preparação das lâminas foi utilizado o Fixador Carnoy na
proporção 3:1 utilizando-se 15 ml de álcool etílico P.M 46,07 com 5 ml de ácido acético P.A
(glacial) para cada um dos tratamentos (controle, 10 X, 100 X e 1000 X), sendo preparado
imediatamente antes do uso. Os ápices meristemáticos das cebolas foram cortados com tesoura e
colocados em béckeres com água destilada e devidamente etiquetados com o respectivo tratamento,
as concentrações dos tratamentos foram descartadas juntamente com as cebolas. Logo após serem
lavados os ápices foram colocados em béckeres contendo o Fixador Carnoy, os quais foram
lacrados com papel filme, etiquetados e postos em temperatura ambiente por aproximadamente 24
horas. Após 24 horas os ápices foram retirados do Fixador Carnoy, lavados em água destilada e
colocadas em béckeres contendo HCl 1N. Passado esse tempo foram novamente retiradas lavadas
em água destilada e logo após um por um foram sendo colocados nas lâminas etiquetadas de acordo
com os tratamentos com o auxílio de uma pinça. Utilizou-se um bisturi para o corte e esmagamento
dos ápices, sendo então adicionados 3 a 5 gotas de Orceína acética (aq) 2% com o auxílio de um
dosador, retirando-se o excesso da orceína acética, aplicando-se a lamínula sobre a lâmina e
fixando-se as lâminas com esmalte e seguindo para a análise microscópica em microscópio óptico
em ocular de 100 X, adicionando sobre a lâmina 2 gotas de óleo de imersão para melhor
visualização.

Fotos: Marília Araújo da Silva
Fotos: Marília Araújo da Silva
Figura 1 e 2: Tratamentos em diferentes concentrações para crescimento das raízes.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
Observou-se durante o período em que as cebolas estavam sob influência do tratamento
que quanto maior a concentração do extrato menos as raízes se desenvolveram, provavelmente
devido ás altas concentrações de Momordica charantia L. que dificultou o desenvolvimento e
crescimento das raízes de Allium cepa ao afetar o ciclo mitótico das células do meristema apical,
sendo que em algumas amostras, nas cebolas ocorreu o aparecimento de fungos que pode ter sido
por interferência do meio.
A análise das fases de divisão mitótica encontradas em cada um dos tratamentos
aplicados permitiu a realização do cálculo do índice mitótico e da porcentagem de células em
apoptose (Figuras 3 e 4). O índice mitótico, percentual de células que se encontravam em uma das
quatro fases da mitose, variou entre 60 e 81% nos tratamentos analisados. Já na testemunha 100%
das células analisadas estavam em plena divisão mitótica. Constatou-se que a porcentagem de
células em apoptose variou de 22 a 58%, sendo a menor porcentagem encontrada na infusão com
menor concentração.
Fotos: Marília Araújo da Silva
Fotos: Marília Araújo da Silva
Figura 3: Células da raiz de cebola (Allium cepa) coradas e vista ao microscópio em aumento de
100X
Com base nos resultados observados verificou-se um aumento significativo no número
de células em morte celular, diretamente proporcional ao aumento das doses de Momordica
charantia. A regressão do índice mitótico, sem a observação de alterações cromossômicas, foram
observados por Camparato et al. (2002) em seus trabalhos com a espinheira santa (Maytenus
ilicifolia) e com a Pata-de-vaca (Bauhinia candicans Benth.) no qual através de análises de células
meristemáticas de bulbos de Allium cepa, verificaram que concentrações mais elevadas de extrato
promoveram redução no índice mitótico, mas não o surgimento de alterações cromossômicas, dados
que corroboram ao resultado observado com a Mormodica charantia.
Figura 4. Índice mitótico calculado para raízes de Allium cepa submetidas à infusão de
Momordica charantia com diferentes concentrações.
Segundo Fachinetto et al. (2007), infusões de Marcela (Achyrocline satureioides),
causou o efeito anti-proliferativo de infusões da referida planta sobre células de Allium cepa,
atribuindo esta observação à atividade dos diferentes compostos químicos presentes na infusão,
dados semelhantes ao encontrado neste projeto.
CONCLUSÃO
As infusões de Mormodica charantia possuem efeito genotóxico, uma vez que todas as
concentrações causam inibição do ciclo celular e aumento expressivo no número de células em
apoptose no sistema teste Allium cepa. São necessários estudos complementares para definir com
precisão as dosagens e períodos de utilização terapêuticos, garantindo a segurança na utilização
desta infusão.
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE REFORMA PSIQUIÁTRICA NO MUNICÍPIO DE
CAICÓ-RN
Andrêza Maria de Oliveira1; Dulcian Medeiros de Azevedo2
RESUMO: objetivou-se avaliar o processo de reforma psiquiátrica no município de Caicó-RN, a
partir da avaliação da qualidade da assistência prestada no CAPS III. Estudo avaliativo, realizado no
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), modalidade III, do município de Caicó-RN, entre os meses
de dezembro de 2011 a março de 2012, amparada no referencial teórico de Avedis Donabedian
(estrutura, processo e resultados). Os sujeitos da pesquisa foram dez usuários, 23 familiares e 13
profissionais de saúde. Na análise e discussão dos resultados, a caracterização sócio-cultural e
profissional dos sujeitos foram apresentadas conforme estatística descritiva, e os itens de avaliação
do serviço em gráficos. A maioria dos usuários (70%) avaliou como boa a assistência prestada no
CAPS, a satisfação com o tratamento e a área física. Quanto à socialização, 80% afirmaram ter
melhorado bastante após o tratamento no CAPS, e 70% admitiram que as crises diminuíram. Já os
familiares, avaliaram a assistência como boa (74,4%), além do tratamento ofertado (70%) e a
qualidade da estrutura física (69,7%). Afirmaram melhor aceitação da doença mental de seu
familiar (73,9%) e diminuição das crises (73,9%). A maioria dos profissionais (61,6%) avaliou a
organização do CAPS positivamente, e foram unânimes (100%) ao considerar a insuficiência de
recursos financeiros e materiais disponíveis no serviço. A avaliação foi considerada positiva, com
melhoria da assistência em saúde mental. Alguns problemas de organização e do processo de
trabalho são fatores importantes para refletir que tipo de assistência tem sido desenvolvida no
serviço substitutivo pesquisado.
PALAVRAS - CHAVE: Avaliação de serviços de saúde; Enfermagem em Saúde Mental;
Avaliação em saúde; Serviços de saúde mental;
INTRODUÇÃO
A Reforma Psiquiátrica (RP), movimento complexo de luta por mudanças no enfoque
dado à loucura e suas formas de tratamento, surge no Brasil durante a redemocratização do país, no
fim da década de 1970, fundamentada nas críticas ao saber psiquiátrico e à conduta médica, à
negação dos direitos civis dos portadores de transtorno mentais e às práticas dos hospitais
psiquiátricos (AMARANTE, 2009).
Foi contemporânea à eclosão do movimento sanitário em favor da mudança dos
modelos de atenção e gestão nas práticas de saúde, com equidade na oferta dos serviços e na
participação dos trabalhadores e usuários dos serviços de saúde, nos processos de gestão e produção
de tecnologias de cuidado (BRASIL, 2005). A tensão das partes envolvidas na Divisão Nacional de
Saúde Mental (DINSAM), em 1978, foi o estopim para o início da RP, através de uma greve dos
funcionários, estagiários e residentes médicos, sustentada especialmente pelo Movimento dos
Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM) (AMARANTE, 2009; BRASIL, 2005).
Com ela, surgem os serviços substitutivos de saúde mental, espaços de
cuidado/tratamento capazes de abrigar o enfoque da atenção psicossocial, pretendendo substituir
não somente a condição física, normativa e aprisionante do manicômio, mas também sua lógica de
tratamento e concepção acerca do transtorno mental, numa perspectiva interdisciplinar.
No Rio Grande do Norte, a rede substitutiva é representada por 36 CAPS, um
Ambulatório de Saúde Mental, uma Urgência/Emergência Psiquiátrica, quatro Leitos Psiquiátricos
_______________________
1 Discente do Curso de Graduação em Enfermagem, Campus Caicó, UERN. E-mail: andreza_maria0790@hotmail.com
2 Docente do Curso de Graduação em Enfermagem, Campus Caicó, UERN. E-mail: professordulcian@gmail.com
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em Hospitais Gerais e três Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT), além de dois Consultórios de
Rua em implantação (BRASIL, 2010; BRASIL, 2011; BRASIL, 2012).
O município de Caicó, localizado na região Seridó, apresenta uma situação peculiar no
processo da RP potiguar. Na verdade, este município passa por uma importante mudança em seus
serviços de saúde mental desde 2005, quando ocorreu a intervenção da Secretaria Estadual de Saúde
no único Hospital Psiquiátrico do município e região (Casa de Saúde Milton Marinho).
Houve redução significativa de leitos e posterior descredenciamento, conforme
avaliação do Programa Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares (PNASH/Psiquiatria).
Com o processo de avaliação e descredenciamento deste manicômio pelo PNASH, novos serviços
de saúde mental substitutivos foram surgindo, e atualmente Caicó possui o único serviço de atenção
psicossocial com funcionamento 24 horas no interior do Estado (CAPS III, fundado em julho de
2009), que dá retaguarda há pelo menos dez municípios circunvizinhos. Além disso, o fechamento
do hospital ocasionou o surgimento de um SRT, com seis moradores em processo de
desinstitucionalização (AZEVEDO; SILVA, 2010).
Partindo desta realidade concreta de mudança na rede de saúde mental de Caicó, surge a
inquietação de investigar como vem ocorrendo o processo de RP neste município, numa perspectiva
de avaliação dos serviços de saúde mental existentes (estrutura, processo e resultados)
(DONABEDIAN, 1990; DONABEDIAN, 1993; DONABEDIAN, 2005).
A estrutura se refere a características relativamente constantes e imprescindíveis ao
processo de assistência à saúde, contemplando a área física do serviço, os recursos humanos, os
recursos materiais e financeiros, instrumentos normativos envolvidos na administração, apoio
político e condições organizacionais. O processo se relaciona à prestação da assistência em saúde
mediante padrões técnico-científicos convencionais (a exemplo do que determina a política nacional
de saúde mental), a utilização dos recursos (quanti-qualitativos), além do reconhecimento de
problemas e cuidados prestados (DONABEDIAN, 2005).
Já o elemento resultados corresponde às implicações decorrentes das atividades
realizadas nos serviços de saúde, seja por parte do profissional de saúde no tocante a mudanças
verificadas no estado de saúde dos pacientes (conhecimentos e comportamentos), além da satisfação
do usuário e do profissional de saúde (DONABEDIAN, 2005).
As questões norteadoras do estudo foram: Qual o impacto da RP vivenciada no
município de Caicó-RN, a partir do fechamento da Casa de Saúde Milton Marinho e do surgimento
do CAPS III? A avaliação do CAPS III aponta para a melhoria da qualidade da assistência prestada
ao portador de transtorno mental e sua família?
Dessa forma, o objetivo desta pesquisa foi avaliar o processo de reforma psiquiátrica no
município de Caicó-RN, a partir da avaliação da qualidade da assistência prestada no CAPS III.
MATERIAL E MÉTODOS
Estudo avaliativo, com delineamento quantitativo não experimental, realizada no CAPS
III do município de Caicó-RN. A proposta avaliativa desta pesquisa se amparou no referencial
teórico de Avedis Donabedian (2005), a partir da estrutura, processo e resultados do CAPS III.
Os sujeitos da pesquisa foram os usuários e familiares do CAPS III, além dos
profissionais de saúde que atuavam neste serviço no momento da coleta, realizada entre os meses de
dezembro de 2011 a março de 2012. Incluiu-se 13 profissionais de saúde, dez usuários e 23
familiares. Somente foi pesquisado um familiar por usuário do serviço. Dessa forma, a amostra da
pesquisa totalizou 46 sujeitos de pesquisa.
O instrumento de pesquisa compreendeu um questionário específico a cada grupo de
sujeitos, com caracterização sócio-cultural, itens específicos de múltipla escolha relacionados à
avaliação do serviço de saúde (estrutura, processo e resultados), e uma última questão aberta.

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

1027

Somente a aplicação do questionário aos profissionais ocorreu nas dependências do
CAPS, de acordo com a disponibilidade dos mesmos. Devido à pouca adesão dos usuários e
familiares no serviço, não foi possível realizar a aplicação do questionário no CAPS a todos estes
sujeitos, sendo necessária a ida do pesquisador às residências dos mesmos para a coleta. Os
resultados e discussão são apresentados conforme a estatística descritiva (absoluta e percentual),
com auxílio de gráficos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir do instrumento de pesquisa utilizado, os resultados foram construídos segundo
a caracterização dos sujeitos, e a avaliação da estrutura, processo e resultados do CAPS III.
Quanto à caracterização, em sua maioria a idade dos usuários variou de 34 a 56 anos, a
maior parte não terminou o ensino fundamental (70%) e realizam tratamento no CAPS há mais de
dez anos (40%), antes mesmo da modalidade III. Já os familiares, em sua maioria morava com o
usuário (69,6%,), acompanhando o mesmo em seu tratamento de 20 a 29 anos (47,9%), com idade
entre 60 e 69 anos (39,1%). A maioria era mulheres (91,4%) e irmãs (34,8%).
Entre os profissionais, a maioria era mulheres (92,35) trabalhadores da enfermagem
(46,1%), com idade entre 22 a 25 anos (53,7%), trabalhando no CAPS pesquisado entre três e 23
meses (77,0%), cifra semelhante ao tempo de atuação e de trabalho em saúde mental (77,0%). A
seguir, são apresentados os resultados e discussão da avaliação dos sujeitos da pesquisa quando à
estrutura, processo e resultados do serviço pesquisado.
A Figura 1A traz a avaliação dos usuários quanto à assistência em geral prestada pelo
CAPS, atendimento e estrutura física.
A maioria dos usuários (70%) avaliou como boa a assistência prestada no CAPS, a
satisfação com o tratamento e a área física. Certamente, isso ocorreu pela comparação inevitável
entre o antes (manicômio) e o depois (CAPS III) do atendimento de saúde mental em Caicó, dado
que a estrutura física de funcionamento dos serviços é a mesma. Tal fato foi reforçado quando
alguns usuários e familiares se referiam ao CAPS como hospital, no momento das entrevistas.

A

B

Figura 1: Qualidade da assistência, tratamento e estrutura ofertados aos usuários e familiares do
CAPS, segundo usuários (A); Eficácia do tratamento realizado pelo CAPS, segundo usuários (B).
CAPS III, Caicó – RN, 2012.
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Certamente, comparar os espaços físicos e formas de tratamento entre os dois serviços
traz uma imagem e percepção positiva do CAPS perante os usuários, apesar de serem reconhecidos
alguns problemas de ordem terapêutica no momento da coleta, e através de outras pesquisas
(AZEVEDO; SILVA, 2011; SANTOS, 2012; GONDIM, 2012): ausência de projeto terapêutico
singular (PTS); inexistência de um cronograma de oficinas terapêuticas; ausência de ações de
inserção/participação dos familiares; não acompanhamento do usuário na rede
A Figura 1B aborda os resultados advindos com o tratamento do CAPS, traduzida na
avaliação da qualidade de vida dos usuários após tratamento neste serviço. A maioria diz ter
aceitado melhor seu estado de saúde, a partir do tratamento do novo serviço (90%). Quanto à
socialização, 80% afirmaram ter melhorado bastante após o tratamento no CAPS, e alguns admitem
que antes tinham vergonha das pessoas e que não saíam com regularidade de suas casas.
Quanto à independência, mais da metade (60%) afirma ter melhorado sua
independência, e 70% afirmaram que as crises diminuíram, com demora no número de recaídas.
Admitem que ainda precisam de seus familiares para se direcionar a alguns lugares, por não se
sentirem seguros em andar sozinhos.
A Figura 2A representa os dados relativos à assistência prestada aos usuários/familiares,
tratamento e estrutura do CAPS após o fechamento do Hospital Milton Marinho, na opinião dos
familiares. A maioria avalia a assistência como boa (74,4%), além do tratamento ofertado (70,0%) e
a qualidade da estrutura física do CAPS III (69,7%).

A

B

Figura 2: Qualidade da assistência, tratamento e estrutura ofertados aos usuários e familiares do
CAPS, segundo familiares (A); Eficácia do tratamento realizado pelo CAPS, segundo familiares
(B). CAPS III, Caicó – RN, 2012.
Um dos motivos que leva os familiares a considerar a assistência e o tratamento bons
pode estar relacionado à disponibilização dos fármacos receitados, classificados na maioria como
medicamentos de alto custo, além da percepção de que os usuários não recebem maus tratos. Isso
ficou bastante evidenciado durante as entrevistas.
Alguns familiares disseram preferir o hospital psiquiátrico, mas em seguida mostravam
que o CAPS presta um serviço melhor, sugerindo que a noção de qualidade referida neste momento
da pesquisa ocorre pela comparação entre as formas de tratamento recebidas (JORGE et al., 2008),
atualmente no CAPS, e anteriormente no manicômio, fato também correspondente aos resultados
dos usuários como mostra a Figura 1A.
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Quanto à estrutura física, era de se esperar a boa avaliação, considerando as dimensões
do imóvel onde funciona o CAPS III. Por outro lado, um fator limitante da presença e aceitação
deste espaço como lugar de tratamento reside no fato de que este se situa no mesmo local onde
funcionava o hospital, vindo à tona a lembrança de maus momentos na vida de usuários e
familiares, evidenciado na Figura 1A.
A Figura 2B se refere ao tratamento no CAPS como forma de ressocialização e
diminuição das crises, além da independência dos usuários. A maioria dos familiares diz aceitar
melhor a doença mental de seu familiar (73,9%) a partir do tratamento no CAPS III. Quanto à
aceitação da doença, os familiares foram incisivos em afirmar as mudanças positivas após o
tratamento no CAPS.
A convivência com o portador de transtorno mental pode acarretar vários sentimentos,
dentre eles os de culpa, frustração, incerteza, perplexidade e impotência diante das crises e
humilhações (JORGE et al., 2008). Tais sentimentos poderiam ser minimizados ou ausentes caso
houvesse um trabalho especializado com os familiares para trabalhar suas frustrações, medos e
melhorar a relação família e usuário.
No que diz respeito à contribuição do tratamento para a diminuição das crises, a maioria
respondeu que houve melhora (73,9%).
É perceptível a dificuldade dos familiares na resolução dos problemas relacionados à
crise e ao transtorno mental, causando uma dependência institucional, que há muito se tenta
combater. Para isso, é necessário que sejam criados grupos familiares e ações terapêuticas para
minimizar esta ideia de incapacidade diante da crise (RANDEMARK; JORGE; QUEIROZ, 2004).
Os profissionais do serviço evitam ao máximo este tipo de atendimento por entenderem
que esta não é a melhor forma de reabilitação do usuário. No entanto, os mesmos falham no seu
processo de trabalho, no que diz respeito à conscientização dos familiares sobre esta nova forma de
tratamento, formando em torno do serviço a noção de desamparo ao familiar.
Quanto à ressocialização e independência dos usuários, respectivamente, 56,5% e
52,1%, os familiares informaram que o CAPS contribuiu para a reabilitação e interação dos mesmos
com a sociedade (Figura 2B). Durante as entrevistas foi relatado por alguns familiares que antes o
seu parente não saia de casa por vergonha ou medo da sociedade. Hoje, a presença no CAPS e a
necessidade de deslocamento ao serviço semanalmente, as atividades realizadas, o atendimento
humanizado dispensado aos usuários, contribuíram para esta mudança.
A Figura 3 mostra que a maioria dos profissionais (61,6%) avalia a organização do
CAPS positivamente. Segundo os profissionais, um dos pontos negativos nesta organização é o
fluxo de usuários, que não atende às necessidades dos usuários, relacionada à ausência de
articulação entre a Estratégia de Saúde da Família, o Hospital Regional e o CAPS III.
Embora exista no município pesquisado serviços que poderiam contribuir para um
trabalho em “rede de saúde”, a assistência em saúde mental é fragmentada e pouco articulada,
elegendo-se a falta de incentivo/apoio da gestão, ausência de infra-estrutura adequada, condições de
trabalho e capacitação profissional como dificuldades para que a articulação em rede ocorra
(GONDIM, 2012).
Foi unânime a opinião dos profissionais quanto à insuficiência de recursos financeiros e
materiais disponíveis no CAPS (100%). Todos consideraram estes dados negativos e prejudiciais à
assistência, relacionando-os às dificuldades existentes em trabalhar em um serviço onde há escassez
de recursos. Estas dificuldades prejudicam o funcionamento das oficinas terapêuticas, dos passeios,
a produção de artesanato e alternativas externas ao CAPS. Portanto, torna-se difícil criar atividades
que despertem o interesse dos usuários com a deficiência de material.
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Figura 3: Organização, recursos financeiros e materiais disponíveis no CAPS, voltados à assistência
de usuários e familiares (E). CAPS de Caicó-RN, 2012.
Apesar dos recursos financeiros direcionados à saúde mental serem insuficientes à
demanda dos serviços, graças aos dispositivos legais e jurídicos da RP, investimentos e gastos com
os serviços substitutivos foram superiores aos destinados a hospitais psiquiátricos no país. Um
exemplo disto foi que em 2002 o SUS utilizava 75, 24 % dos recursos destinados à saúde mental em
hospitais psiquiátricos, e em 2011 esse quadro se inverteu, onde os gastos em serviços extrahospitalares corresponderam a 71, 20% (BRASIL, 2012).
Isto demonstra que mesmo enfrentando dificuldades no que diz respeito ao seu
financiamento, sendo um ponto negativo à assistência prestada aos usuários, a realidade da
implementação da RP vem gradativamente se transformando e melhorando o cenário dos recursos
financeiros destinados ao atendimento psicossocial, graças à luta incansável dos militantes desta
política .
A maioria dos profissionais também considerou que o quantitativo de recursos humanos
é suficiente à assistência no CAPS. Este resultado é questionável, pois se a quantidade de
profissionais é suficiente à assistência, por que as atividades em grupo não acontecem, não há
profissionais de referência na equipe ou no trabalho com familiares?
Certamente, colocar como empecilhos somente a insuficiência de recursos financeiros e
materiais é desconsiderar o papel do processo de trabalho, do esforço individual e coletivo dos
profissionais de saúde envolvido no processo de reabilitação psicossocial.
Entende-se que estas são questões que envolvem atitudes e empenho por parte da
equipe. Permanecer nas dependências do serviço, realizando tarefas burocráticas, “vigiando” os
usuários ou apenas cumprir carga horária não mudará a realidade do serviço e tampouco qualifica a
assistência, pois quantidade não significa qualidade se poucos compreendem ou sabem realizar o
trabalho com efetividade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
De maneira geral, a avaliação quanto à estrutura, processo e resultados do CAPS III foi
considerada positiva diante dos resultados apresentados, com melhoria da assistência em saúde
mental. Entretanto, foi observado que alguns problemas de organização e do processo de trabalho
são fatores importantes para refletir que tipo de assistência (psicossocial ou manicomial) tem sido
desenvolvida no serviço substitutivo pesquisado.
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É perceptível que os familiares e usuários desconhecem e não vivenciam o processo de
RP em curso no município e região Seridó. A ausência dos familiares no serviço é um dos
principais desafios a ser enfrentado pelos trabalhadores da saúde mental no CAPS pesquisado,
tornando a assistência prestada muito próxima àquela do hospital psiquiátrico, deixando usuário e
família dependentes do serviço.
A falta de conhecimento de alguns profissionais acerca do campo da saúde mental e de
suas novas propostas (modo psicossocial), o comodismo e desinteresse de alguns profissionais pela
área, associado a dificuldades financeiras e materiais são questões que impactam na qualidade da
assistência prestada no serviço.
Apesar do fechamento de um manicômio ser considerado um dos melhores critérios de
avaliação do processo da RP, o município de Caicó-RN não tem avançado na condução do projeto
reformista por desconhecimento desta causa, e pela falta de engajamento coletivo dos atores
envolvidos (usuários e familiares, profissionais de saúde e gestores, sociedade em geral).
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AVALIAÇÃO FENOLÓGICA DE ESPÉCIES ARBÓREAS E ARBUSTIVAS EM UMA
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE CAATINGA POTIGUAR, FLONA/AÇU-RN
Luciana Freitas de Andrade1; Ramiro Gustavo Valera Camacho2

RESUMO: O objetivo geral da presente pesquisa foi de avaliar as fenofases de espécies
arbóreas e arbustivas de uma unidade de conservação Caatinga Potiguar na
FLONA/Açu-IBAMA. Os objetivos específicos foram: verificar o período e a
intensidade com que ocorrem as devidas fenofases; comprovar se as chuvas do ano de
2011 interferiram de forma marcante nos eventos fenológicos ou se os mesmos
permaneceram constantes, caso em 2012 tenhamos um período de seca; verificar se a
população de cada espécie apresenta ou não uma sincronia quanto ao número de
indivíduos manifestando a fenofase. As observações foram realizadas mensalmente de
dezembro a fevereiro, e, de março até julho foram realizadas quinzenalmente. Nos
meses de dezembro a fevereiro observou-se que a maioria das espécies não floresceram,
já que esses meses são normalmente de estiagem. Nos meses de março, abril e maio que
teoricamente seriam os meses de chuva não foram detectadas muitas florações pois
houve estiagem. Em junho e julho, algumas espécies floriram, contudo, a intensidade
foi baixa pois o volume de chuvas também foi baixo.
PALAVRAS-CHAVE: Unidade de Conservação; Caatinga Potiguar e Fenologia.
INTRODUÇÃO:
A fenologia pode ser definida como o estudo da ocorrência de eventos
vegetativos e reprodutivos das plantas no decorrer do ano, bem como das relações com
fatores ambientais e bióticos (Lieth & Schultz, 1976). Em outras palavras, a fenologia
de espécies vegetais estuda a periodicidade e a duração de eventos como a emissão
foliar, a floração, a frutificação e senescência foliar, fornecendo informações que
permitem a análise da dependência destes eventos fenológicos com fatores bióticos e
abióticos (Newstromet al., 1994; SanMartin-Gajardo&Morellato, 2003; Ramos e
Santos, 2006).
O estudo dos solos no nordeste, têm tido um desenvolvimento razoável,
principalmente ligado aos solos agrícolas, havendo, no entanto, uma carência de
trabalhos em ambientes com vegetação nativa. A heterogeneidade florística e
fisionômica da caatinga, atribui-se ao clima e ao solo, ou ainda à ação conjunta destes
dois fatores como determinantes no estabelecimento dos tipos de caatingas. Camacho
(2001), explica que a vegetação da caatinga, como também suas características
edafoclimáticas, implica em reconhecer este bioma como uma entidade identificável,
composta por um conjunto de plantas que a distingue dos conjuntos que formam os
outros biomas. Além da função de armazenamento e condução da umidade, o solo é o
meio quimicamente ativo, que retém e troca elementos minerais.
O bioma Caatinga possui uma biodiversidade vegetal muito rica e vários
trabalhos podem ser realizados no mesmo, porém, ele ainda é pouco observado e
1 Discente do curso de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais-FANAT/UERN, Campus Central. e-mail:
lfreitasdeandrade@gmail.com
2 Docente do Departamento de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais-FANAT/UERN. e-mail:
ramirogustavo@uern.br
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conhecido. Informações sistemáticas sobre fenofases (vegetativas e reprodutivas),
principalmente de espécies herbáceas da Caatinga, são muito inexistentes (Barbosa et
al., 1989). As fenofases mais trabalhadas são o brotamento de novas folhas, queda
foliar, floração e frutificação, mas outros eventos são observados em alguns trabalhos.
Segundo Larcher (2006), o início e a duração das distintas fases de desenvolvimento de
uma planta variam de ano para ano, dependendo das condições climáticas. Prause &
Angeloni (2000) enfatizam que o comportamento de uma espécie é exteriorizado pelas
ocorrências das fases fenológicas e é conseqüência do estímulo de elementos do clima,
principalmente da temperatura e da precipitação. Na caatinga a quantidade de chuvas é
um fator crucial no desenvolvimento da maioria das plantas.
Os monitoramentos climatológicos e fenológicos são ferramentas importantes
para a previsão da produção anual das espécies (Fisch et al., 2005). O conhecimento
adquirido nos estudos fenológicos tem implicações práticas importantes, incluindo a
produtividade de culturas agroflorestais, controle de pragas, recuperação de áreas
degradadas e manejo de Unidades de Conservação (Costa, 2002; Bedê & Martins,
2005). Uma das ferramentas básicas para o conhecimento biológico e ecológico de
ecossistemas ou espécies é o estudo da fenologia (Biondi et al., 2007).
Os estudos fenológicos podem ser analisados quantitativamente (as fenofases são
medidas na sua intensidade) e qualitativamente (são analisadas as épocas em que
ocorrem as fenofases), (Fournier, 1974). Segundo White (1994), três métodos gerais de
levantamentos fenológicos são encontrados: a observação direta de partes da planta in
situ, dando uma escala de valores para quantificar a produção, o monitoramento do
número de plantas nas fenofases ou a coleta de partes das plantas caídas sobre coletores.
Como a Caatinga está localizada numa região de clima semi-árido, suas espécies
podem variar seu desenvolvimento reprodutivo e vegetativo ao longo dos anos, ou seja,
um estudo fenológico de apenas um ano não apresenta dados tão satisfatórios, visto que
o Nordeste, no ano de 2011, passou pelo período normal de chuvas, de forma que isto
pode ter afetado as fenofases das espécies estudas neste ano.
Portanto, o objetivo da presente pesquisa foi de observar as fenofases de espécies
arbóreas e arbustivas de uma área da Caatinga na FLONA/Açu, bem como de verificar
o período e a intensidade com que ocorrem as devidas fenofases, comprovar se as
chuvas do ano de 2011 interferiram de forma marcante nos eventos fenológicos ou se os
mesmos permaneceram constantes, caso em 2012 tenhamos um período de seca e
verificar se a população de cada espécie apresenta ou não uma sincronia quanto ao
número de indivíduos manifestando a fenofase.
MATERIAL E MÉTODOS:
Foram realizadas visitas mensais de dezembro a fevereiro, e quinzenais de março
a julho para se verificar e fazer as devidas anotações sobre as fenofases de cada espécie.
Foram escolhidos dez indivíduos das espécies: Amburana cearensis (Allemão) A.C.
Sm. (Cumaru) Fabaceae-Papilionoideae, Poincianella bracteosa (Tul.)L.P.Queiroz
(Catingueira) Fabaceae-Caesalpinoideae, Croton blanchetianus Baill. (Marmeleiro)
Euphorbiaceae, Jatropha mollissima (Pohl) Baill (Pinhão) Euphorbiaceae,
Pseudobombax marginatum (A. St.-Hil., Juss. &Cambess.) A. Robyns (Embiratanha)
Bombacaceae, Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) Standl. (Ipê roxo) Bignoniaceae,
Capparis flexuosa (L.) L.(A) (feijão-bravo) Capparaceae, Opuntia inamoena Cactaceae
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(quipá), Mimosa caesalpiniifolia Fabaceae-Mimosoideae (sabiá) e Commiphora
leptophloeos Burseraceae (imburana).
Cada indivíduo foi devidamente marcado com fita biodegradável e de fácil
percepção por parte de quem observou as espécies. Após a verificação do
desenvolvimento reprodutivo e vegetativo de cada espécie, foi feita uma tabela,
constando as fenofases de cada espécie.
O método de avaliação utilizado foi o qualitativo (FOURNIER, 1974), em que
se aplica a observação direta das plantas, definindo a presença ou ausência da fenofase
em questão. Esse método possui caráter quantitativo somente em nível populacional,
evidenciando a proporção de indivíduos da população que está manifestando o evento
fenológico em questão e também a sincronia entre esses indivíduos (MORELLATO et
al, 1989).
RESULTADOS E DISCUSSÃO:
O bioma caatinga é caracterizado por apresentar plantas adaptadas à escassez
de chuvas, o que reflete na sua fitofisionomia e também nos caracteres morfológicos
desses vegetais.
A fitofisionomia observada no local deste trabalho é de uma caatinga do tipo
arbóreo-arbustiva, mas também possui cactáceas, típicas das caatingas xerófilas, e
muitas lianas. Possui alto grau de endemismo e é bastante diversa quanto ao número de
famílias taxonômicas. Apesar dessa diversidade, esses indivíduos possuem muitas
adaptações em comum, como folhas coriáceas, caules espessos com inúmeras lenticelas,
outros são suculentos, microfilia, folhas recompostas ou transformadas em espinhos.
Brotamento de novas folhas e queda foliar
A maioria das espécies tiveram um comportamento decíduo, perdendo parte ou
totalmente sua folhagem no período seco, e iniciando a rebrota no período chuvoso. A
brotação de novas folhas estende-se enquanto dura a estação chuvosa.
No período das observações os meses menos secos foram fevereiro e março com
índices pluviométricos 91,4 mm e 72,5 mm, respectivamente, conforme a Empresa de
Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN). Foram nesses meses em
que as espécies Amburana cearensis, Poincianella bracteosa, Croton blanchetianus,
Pseudobombax marginatum, Jatropha molissima (esta perdeu apenas parte de sua
folhagem), Tabebuia impetiginosa, Commiphora leptophloeos e Mimosa
caesalpiniifolia iniciaram a rebrota. A maioria atingiu a vegetação plena. Vale ressaltar
que Poincianella bracteosa é uma das primeiras árvores a rebrotar com o início das
chuvas e, aproximadamente, após trinta dias, ela atinge a vegetação plena, e a espécie
Mimosa caesalpiniifolia apresenta ciclos de crescimento e reprodução na estação úmida
(PEREIRA et al, 1989). Neste trabalho, observou-se que ela perde totalmente suas
folhas na estiagem, mas com o início das chuvas ocorre a rebrota. Essa espécie não
atingiu a vegetação plena devido ao baixo volume de chuvas.
A espécie Capparis flexuosa foi a única que não apresentou comportamento
decíduo e Opuntia inamoena apesar de possuir folhas modificadas em espinhos,
observou-se que o seu caule ficava suculento com as poucas chuvas que ocorreram, mas
no período seco este começava a ficar ressequido.
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Floração e frutificação
Nem todas as espécies atingiram a fase reprodutiva, como foi o caso de
Amburana cearensis, Poincianella bracteosa, Commiphora leptophloeos e Mimosa
caesalpiniifolia . Isso deve-se ao volume insuficiente de chuvas, principalmente no mês
de março em que a média normal é de cerca de 200mm, mas choveu apenas 72,5mm.
Em janeiro e fevereiro os índices pluviométricos foram, respectivamente, 33mm e
91,4mm, considerados dentro do normal. Como o volume diminuiu drasticamente em
março, as referidas espécies não floresceram. Apesar de Tabebuia impetiginosa
florescer normalmente de julho para agosto, no período de observações ela não atingiu a
fase reprodutiva.
Croton blanchetianus iniciou a formação de botões florais em fevereiro, contudo,
eles não abriram no mês seguinte. Já a espécie Jatropha molissima começa a emitir
botões florais logo com as primeiras chuvas, e, em seguida, frutifica, com a fenofase de
floração coexistindo com a de frutificação, mas com menor intensidade. Ainda pode-se
notar que algumas flores surgem na estação seca (com menor intensidade), mostrando a
importância dessa espécie na manutenção da fauna de herbívoros e polinizadores nessa
época (LEAL, PERINI, CASTRO, 2007).
A espécie Pseudobombax marginatum floresce e frutifica no final do período
chuvoso (em julho e agosto, com índice pluviométrico de 0mm) sendo também espécie
muito importante para a manutenção da fauna em períodos de escassez de alimentos. É
também na estiagem (em dezembro e janeiro, com maior intensidade) que ocorre a
floração e frufificação de Capparis flexuosa , por isso é considerada muito importante
do ponto de vista ecológico, pois é uma fonte de alimento para os polinizadores na
estação seca.
Opuntia inamoena inicia a fase de floração com as primeiras chuvas, mas como
estas não se mantiveram, a frutificação teve uma intensidade muito baixa.
CONCLUSÃO:
A análise fenológica de espécies arbóreas e arbustivas dessa unidade de conservação de
caatinga potiguar conclui que cada espécie possui seu comportamento próprio conforme
as condições ambientais. As espécies que dependem da estação úmida para se
reproduzir não o fizeram ou quando houve, foi com uma intensidade baixa, não havendo
sincronia entre os indivíduos. Existem também aquelas espécies que reproduzem-se na
estação seca consistindo uma importante fonte de recurso alimentar em um período de
escassez. Em relação ao crescimento vegetativo, a maioria realizou apesar do baixo
índice pluviométrico, e algumas, não perderam seus órgãos vegetativos na estiagem,
sendo uma importante fonte de alimento para os herbívoros.
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CAPACIDADE CARDIORRESPIRATÓRIA E PERFIL DE RISCO CAARDIOVASCULAR
ENTRE CAPOEIRISTAS NA CIDADE DE MOSSORÓ – RN
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Weverton Deyvide da Silva Melo 3
RESUMO
Introdução: O ritmo de vida nas cidades, onde hábitos diários como consumo inadequado de alimentos ricos em
gorduras, stress, sedentarismo e excesso ponderal, têm contribuído cada vez mais com a ocorrência de eventos
cardiovasculares. Objetivo: Esse estudo objetiva avaliar a capacidade cardiorrespiratória e a prevalência de riscos
cardiovasculares em capoeiristas da cidade de Mossoró–RN. Métodos: Com características descritivas e corte
transversal, a amostra foi selecionada de forma não probabilística intencional, formada por 12 capoeiristas, ambos os
sexos, com idade ≥ 24 anos praticantes de capoeira a pelo menos 2 anos. Foi avaliado o índice de massa corporal
(IMC); a cintura abdominal (CA); a frequência cardíaca (FC) e volume de oxigênio (VO2máx.). Resultados: Não houve
diferença significativa entre os grupos nas variáveis avaliadas (p≤0,05). Os dados encontrados para o sexo masculino e
feminino apresentaram os seguintes valores,: IMC 26,12±4,26; 26,02±0,23, CA 87,90±7,94; 85,50±0,71, Duração do
teste 22,06±3,23; 16,98±3,89, Potencia Máxima 187±17,68; 150±35,36, FC máx obtida 168,20±11,30; 164,50±7,78, FC
limiar 146,50±11,32; 143,00±14,14, VO2máx obtido 45,53±9,88; 39,37±0,31, VO2 limiar 30,69±4,60; 25,94±1,32
respectivamente. As diferenças significativas (p≤0,05) apontadas aconteceram entre as FC máx obtida entre homens e
mulheres p=0,044. Conclusão: Os resultados apresentados sugerem que a prática frequente e adequada da capoeira
além de manter o estado nutricional, promove adaptações e melhoria das capacidades cardiorrespiratórias.
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INTRODUÇÃO
O ritmo de vida imposto principalmente nas grandes metrópoles, onde hábitos diários como consumo
inadequado de alimentos ricos em gorduras, stress, sedentarismo e o excesso ponderal e acúmulo de gordura corporal
principalmente na região abdominal, têm contribuído cada vez mais com a ocorrência de eventos cardiovasculares. De
um perfil caracterizado pela desnutrição, o Brasil está passando para um perfil de obesos/sobrepeso, assim como outros
países em desenvolvimento (HEYWARD, 2004). O Nordeste, embora em menor proporção, também vê essa realidade
acontecer nos poucos dados que oferece (IBGE, 2008).
Tornou-se comum, crianças e adolescentes fazerem suas refeições em fast-foods. O que antes acontecia apenas
em momentos de lazer hoje faz parte do dia a dia de meninos e meninas. Estudos apontam uma prevalência de
sobrepeso e obesidade alarmantes tanto em adultos como em adolescentes de todas as regiões do Brasil (PEREIRA et
al., 2005; SANTANA, 2006; CAMPOS et al., 2007; SAMPAIO et al., 2007).
A influência genética como fator de risco cardiovascular também está presente interferindo no metabolismo
basal e absorção de nutrientes trazendo como consequência também o aumento do Índice de Massa Corporal - IMC e
das estatísticas de sobrepeso e obesidade. Mas são fatores como sedentarismo, diabetes e pressão arterial elevada,
passíveis de intervenção, que constituem importantes fatores de risco cardiovasculares (McARDLE et al., 2001).
Atletas bem condicionados também apresentam uma redução na frequência cardíaca de repouso e no tempo de
recuperação após o exercício. Esses valores chegam a 20% em relação a uma pessoa sedentária e essa bradicardia pode
ser justificada por uma maior atividade autonômica com aumento do tônus vagal, modificando também os reflexos
cardiorrespiratórios (McARDLE et al., 2001).
A capoeira por se tratar de uma atividade física com foco no treinamento anaeróbio e de explosão pode não
apresentar esses efeitos propostos pelas atividades aeróbias principalmente se tratando de adultos (HEYWARD, 2004).
A idade também é fator de risco para eventos cardiovasculares e a preocupação aumenta a medida que os atletas de
capoeira ficam mais velhos (McARDLE et al., 2001). Será que o treinamento constante e intenso de capoeira está
trazendo os benefícios fisiológicos que a pratica de atividades predominantemente aeróbias se propõe? Será que os
atletas de capoeira estão bem condicionados e aptos a frequentar os treinos sem se expor a maiores riscos? E com o
passar da idade, será que esses atletas também se apresentam com o perfil cardiovascular ideal?
Poucos são os trabalhos na literatura, tanto nacional como internacional, que busca respostas para a relação do
sistema cardiovascular e esporte de lutas. Essa pesquisa se propõe então a buscar algumas respostas sobre as
inquietações aqui apontadas assim como produzir dados que possam contribuir na busca de um treinamento mais
específico e otimizado.

METODOLOGIA
Estudo epidemiológico, descritivo, de corte transversal foi constituído por uma amostra não probabilística e
intencional de 12 capoeiristas. Esse número de capoeiristas participantes é oriundo de alguns grupos de capoeira
existentes em Mossoró – RN. Teve como critério de inclusão: ambos os sexos, com 24 anos ou mais, estar treinando há
dois anos pelo menos, 1 hora/dia, três vezes/semana.
A coleta de dados foi realizada durante o mês de Junho de 2012 através de formulário no Laboratório de
Biociências da Motricidade Humana – LABIMH da Faculdade de Educação Física – FAEF na Universidade do Estado
do Rio Grande do Norte – UERN Campos Mossoró.
O estudo foi realizado de acordo com as diretrizes da Resolução 196/96 do CNS onde para adesão todos os
participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O protocolo do estudo foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, sob no. 059/11.
Foram investigadas as seguintes variáveis: Índice de Massa Corporal - IMC; Cintura Abdominal - CA;
Frequência Cardíaca – FC e Volume de Oxigênio - VO2max. A altura foi aferida através do antropômetro marca
Alturexata® com capacidade de 2m e intervalo de 0,5cm. O peso corporal foi obtido através de balança eletrônica da
Marca Camry ED-307 com capacidade de 120kg e precisão de 0,5kg - dados que serão utilizados para cálculo do IMC –
kg/m2 (DOMINGUES, 2002). A circunferência da cintura foi coletada através de uma fita métrica com intervalos de
0,5 cm e capacidade total de 1,5m.
As medidas foram aferidas e interpretadas segundo preconizações da OMS (2004) e os resultados classificados
de acordo com o protocolo proposto pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (2006) e já utilizado em estudos desde
1984 por Pollock et al. O VO2máx foi avaliado utilizando um Pneumógrafo da marca Micromed e um Ciclo ergômetro
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ajustados de acordo com o protocolo de Balke (1959). A FC foi obtida durante o teste cardiorrespiratório através do
frequencímetro do equipamento.
Os dados foram tabulados no Excel XP e inseridos no Predictive Analytics Software for Windows - PASW,
versão 17.0 (PASW). A análise estatística realizada através de medidas de tendência central, desvio padrão, testes
Shapiro-Wilk (p≥0,05).

RESULTADOS
Foram avaliados 12 atletas de capoeiras sendo que 10 (83,3%) eram homens e 2 (16,7%) mulheres. A idade média era
de 32,4 anos para os homens e 37,5 anos para as mulheres. O gráfico 01 traz a classificação dos participantes segundo o
estado nutricional (* p≤0,05) determinado pelo IMC. No presente estudo os capoeiristas apresentaram IMC médio de
26,12kg/m2 para os homens e 23,02kg/m2 para as mulheres. Pode-se observar uma maior prevalência de sobrepeso para
os homens em relação às mulheres que se encontram dentro de uma média considerada saudável.
Gráfico 01. Distribuição do grupo estudado de acordo com o estado nutricional
e sexo. Mossoró, 2012

* p≤0,05

Além do estado nutricional categorizado pelo IMC foi também estimada a presença do excesso de gordura abdominal
entre os participantes a partir da circunferência da cintura abdominal. A média encontrada foi de 87,9cm para o grupo
dos homens e 85,50cm para o grupo das mulheres demonstrando valores um pouco elevado para as mulheres que teriam
ponto de corte ideal em 80cm. O ponto de corte considerado ideal para o grupo dos homens é de 90cm, sendo
classificado como ideal. O gráfico 02 traz a classificação dos participantes segundo o Risco Cardiovascular (* p≤0,05)
determinado pela CA.
Gráfico 02. Distribuição do grupo estudado de acordo com a circunferência da Cintura Abdominal (cm) e sexo.
Mossoró-RN.
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Em relação a duração do teste os homens apresentam uma média de 22,06 min enquanto que as mulheres apresentam
uma média de 16,98 min ficando abaixo da média do grupo dos homens embora sem diferença significativa. O gráfico
03 traz a classificação dos participantes segundo a duração do teste (min) (* p≤0,05)
Gráfico 03. Distribuição do grupo estudado de acordo com a duração do teste (min) e sexo. Mossoró, 2012

* p≤0,05

Quando comparada a FC max prevista com a FC max obtida entre os homens não se pode observar diferença
significativa. Também não foi visível diferença entre as FC max obtidas de homens e mulheres. Apenas nas FC max
obtidas entre homens e mulheres é apontada diferença significativa. O gráfico 04 traz a comparação da FC max prevista
e a FC max obtida (bpm) dos participantes por sexo (* p≤0,05)
Gráfico 04. Comparação do grupo estudado, por sexo, de acordo com a FC max prevista e a obtida. Mossoró,
2012

* p≤0,05
a= 0,002
b=0,044
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Também não pode ser observada diferença significativa entre a FC de limiar de homens e mulheres. O gráfico 08 traz a
classificação da FC de limiar (bpm) dos participantes por sexo (*p≤0,05)
Gráfico 08. Classificação do grupo estudado de acordo com a FC limiar e sexo. Mossoró, 2012

* p≤0,05

Ao observar a avaliação do VO2 max não se pode observar diferença significativa entre o VO2 max previsto e o
VO2max obtido entre homens e mulheres, assim como O VO2 max extrapolado não apresentou diferenças para
homens e mulheres. No grupo das mulheres pode-se observar um VO2max extrapolado maior que o previsto ficando
em melhor condição fisiológica que o grupo dos homens, porém esse resultado não aponta diferença significativa. Há
diferença significativa entre o VO2max previsto entre homens e mulheres, mas esse é um fator fisiológico e já esperado.
O gráfico 06 traz a comparação do VO2max prevista e do VO2max obtido (ml/(kg.min)-1) dos participantes por sexo
(* p≤0,05)
Gráfico 06. Comparação do grupo estudado, por sexo, de acordo com o VO2max previsto e o obtido. Mossoró,
2012

* p≤0,05
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O VO2 de limiar quando comparado o grupo dos homens com o das mulheres apresenta diferença significativa em seus
resultados. O gráfico 07 traz a classificação do VO2 de limiar (ml/(kg.min)-1) dos participantes por sexo (*p≤0,05).
Gráfico 07. Classificação do grupo estudado, por sexo, de acordo com o VO2 de limiar. Mossoró, 2012.

* (0,028)
* (0,028)

* p≤0,05

Discussão
Cabe explicar o já referido na metodologia. Houve uma grande dificuldade na seleção dos participantes, o que
constitui uma limitação do estudo. No entanto, vale discutir a questão numérica da amostra e apontar o porquê da não
desistência da pesquisa. A amostra aqui aplicada pode ser considerada um estudo de caso, pois além de ser constituída
pela conveniência apresenta algumas facilidades como obter dados de sujeitos que estão disponíveis mesmo sem
representatividade da população (FLETCHER & FLETCHER, 2006). A importância de estudos como este se baseia na
descrição da realidade de uma determinada população servindo muitas vezes de piloto para estudos maiores com
cálculo amostral representativo (MEDRONHO, 2002; ROUQUAYROL et al., 2003). Outra observação importante em
relação a amostra é a prevalência expressiva de participantes do sexo masculino em relação ao sexo feminino. Esse fato
pode ser explicado facilmente se observado forem às aulas de capoeira onde a proporção de homens é bem maior em
relação às mulheres, fato que ocorre em todas as regiões do país mesmo nas Regiões Sul e Sudeste onde a aderência à
capoeira pelas mulheres é bem maior quando comparada às outras regiões.
No presente estudo não foram observados diferenças significativas entre os sexos em relação às variáveis
estudadas. A maioria dos resultados aqui apontados vão de encontro ao que se esperava: um
condicionamento otimizado em relação à população de sedentários, demonstrando que a prática de
atividade física com intensidade, frequência e duração suficientes podem promover adaptações fisiológicas
e promover saúde. Estudo realizado com capoeiras no Piauí buscou visualizar o Efeito da Prática da
Capoeira sobre os Parâmetros Cardiovasculares avaliou 15 capoeiras em uma pesquisa de qualidade e
clareza metodológica, embora com amostra não representativa. Maia et al. (2010) aponta em seus
resultados a promoção de ajustes cardiovasculares através da prática da capoeira na população estudada
vindo de encontro aos resultados aqui encontrados.
A composição corporal foi dimensionada através do Índice de Massa Corporal (IMC) muito utilizado em
estudos epidemiológicos por sua facilidade de aplicação e avaliação (OMS, 2004). Em relação ao estado
nutricional do grupo avaliado pode-se observar que tanto o IMC quanto a CA encontram-se bem próximos
dos pontos de corte considerados ideais. Os capoeiristas do sexo feminino apresentaram IMC médio
considerado saudável enquanto que os do sexo masculino apresentaram IMC médio um pouco acima dos
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ideais, porém bem abaixo dos encontrados em pessoas sedentárias como os apontados em estudo
realizado em 231 servidores públicos no interior de Minas Gerais onde as frequências de
sobrepeso/obesidade foram bastante elevadas, principalmente em mulheres. A obesidade abdominal foi
observada em 74% das mulheres e 46,1% dos homens (REZENDE et al., 2006).
Estudo de Gonçalves et al., (2008) aponta resultados que corroboram com os aqui encontrados quando
avaliados o IMC e a CA de atletas. O IMC avaliado por Paiva Neto et al., (2005) também aponta a média de
85 atletas de basquetebol considerada saudável. Outros estudos com atletas de outras modalidades
também apresentam em seus resultados uma média de valores antropométricos considerados saudáveis e
ideais corroborando com alguns dados apresentados no presente estudo (FERNANDES FILHO et al., 2002;
OLIVEIRA et al., 2003; FERREIRA et al., 2006; SILVA, 2006; LIMA et al., 2007; AVELAR et al., 2008).
É necessário ressaltar que o resultado encontrado no grupo dos homens pode não indicar sobrepeso de
massa gorda, uma vez que a média da CA dos mesmos ficou abaixo do ponto de corte para risco
cardiovascular e seria comum encontrar gordura abdominal em uma pessoa com sobrepeso (SBC, 2006).
Dentro desse raciocínio o valor aumentado do IMC pode ser resultado do sobrepeso de massa magra.
Alguns pontos de atenção devem ser frisados em uma avaliação com uso do IMC, pois ele não pode
diferenciar no peso a massa gorda da magra então não deve servir de critério de avaliação em todas as
populações, como por exemplo, fisiculturistas e asiáticos (McARDLE et al., 2001). Estudo realizado com 36
atletas fisiculturistas aponta uma prevalência de 100% de obesos quando avaliados pelo IMC. O que
diferencia esse resultado dos realizados com outras populações é a prevalência de 100% de desnutridos
quando realizado a avaliação da gordura corporal através das dobras cutâneas (MAESTRA et al., 2000). No
grupo das mulheres pode-se observar uma média um pouco acima do ponto de corte ideal mas sem maior
importância já que o IMC desse grupo encontra-se dentro do considerado ideal e saudável (OMS, 2004). A
presença de Fatores de Risco Cardiovascular (FRC) como CA e IMC inadequados, sedentarismo ou prática
de atividade física insuficiente estão diretamente relacionado com o risco de morte como demonstrado em
estudos realizados por Rezende et al., 2006 e Leite et al., em 2010. Esses resultados não vão de encontro
aos apontados nessa pesquisa com os capoeiras levando a observar que o RCV entre o grupo estudado
encontra-se bem abaixo dos encontrados na pesquisa com os sedentários.
Outro ponto em discussão é sobre os benefícios fisiológicos na FC e no VO2max proporcionados pela
atividade física. Os efeitos do treinamento aeróbico e do treinamento de força do estudo apresentado por
Diefenthaeler et al. em 2007 sobre a comparação de respostas fisiológicas absolutas e relativas entre
ciclistas e triatletas apontam resultados diferentes porém apresentam resultados positivos para as duas
modalidades esportivas. As respostas positivas do efeito proporcionado pelo treinamento vão de encontro
aos resultados aqui apresentados pelos capoeiristas. Revisão realizada por Souza et al. (2011) com 8
pesquisas sobre atividade física e efeitos fisiológicos proporcionados por sua prática também apontam
resultados semelhantes aos dessa pesquisa sugerindo que a prática da atividade física proporciona um
perfil considerado saudável.
A FC de atletas em Repouso tende a ser bem menos elevadas do que as encontradas em pessoas
sedentárias, assim como a FC max e submax concomitantemente a maior atividade parassimpática ou
menor atividade simpática (FARINATTI et al., 2001; ALMEIDA et al., 2003). Em atletas a FC em Repouso
pode chegar a 50bpm enquanto tal parâmetro no sedentário ficaria em 75bpm. A influência dessa
bradicardia se expressa nas FC máx e submáx apresentadas nesse estudo apontando um bom
condicionamento físico dos capoeiristas (McARDLE et al., 2001; MAIA et al., 2010; MELO et al., 2010).
Nesse sentido o grupo aqui estudado apresentou diferença significativa na FC max obtida entre homens e
mulheres demonstrando que o efeito da atividade física pode trazer adaptações e promover diferença nos
parâmetros fisiológicos esperados.
Já é bem apontado na literatura os diversos benefícios fisiológicos promovidos pela prática da atividade
física aeróbica e anaeróbica quando realizada com objetivos e metodologia adequados (McARDLE et al.,
2001; WEINECK, 2003; SBC, 2006) como em estudo apresentado por Gomes et al. (2003) que demonstra
diferenças significativas das respostas fisiológicas decorrente de treinamentos com intensidade, duração e
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frequência diferentes. A prática da atividade física também apresentou efeitos fisiológicos positivos em
estudos realizados por Venturim et al. em 2006, Souza et al. em 2008, Coelho et al. em 2010 e Meneses et
al em 2011. Estudos como o de Maia et al., (2010) com capoeiristas também apontam adaptações das
funções cardiovasculares corroborando com os resultados apresentados aqui. Outro estudo com atletas de
capoeira também demonstram em seus resultados benefícios fisiológicos e psicomotores decorrentes da
prática da atividade física (NACIF et al., 2009).
Indo de encontro aos resultados apontados aqui estudo aponta benefícios promovidos pela prática da
atividade física foi realizado com atletas de ciclismo e tri atletas e denota a otimização do VO2máx. Estudo
com atletas de futsal e de futebol também traz em seus resultados a influência e benefício da atividade
física. Por se tratar de modalidades esportivas específicas, os resultados apresentam diferenças entre eles
demonstrando a necessidade de adaptar o treinamento para as necessidades específicas de cada atleta
(DIEFENTHAELER et al., 2007; NUNES et al., 2012). Não foram observadas diferenças significativas em
todas as variáveis aqui estudadas embora possa ter sido possível observar coordenação, facilidade e
disposição na execução do teste pelos participantes. Muitas vezes não se é encontrado tal comportamento
em outros grupos populacionais, principalmente em se tratando de sedentários.

Conclusão
A partir dos dados aqui apresentados pode-se observar que os parâmetros antropométricos e
cardiovasculares encontram-se dentro dos pontos de corte considerados normais para o grupo estudado.
Tanto nos homens como nas mulheres é possível se observar um condicionamento maior do que em
relação a população generalizada. Valores de FC e VO2max podem servir de parâmetros para uma
avaliação generalizada. A grande maioria foi considerada apta a desenvolver o teste ergométrico com
desempenho de qualidade. Pelas dificuldades aqui apontadas e pela urgência de dados que tragam outras
realidades sugerem-se novos estudos com amostragem maior e representativa de varias faixas etárias para
avaliação cardiorrespiratória em atividades de lutas e artes marciais.
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CARACTERIZAÇÃO DAS INFECÇÕES POR Staphylococcus spp. EM CAICÓRN A PARTIR DE DIFERENTES FONTES DE DADOS
Nara Grazieli Martins Lima1, Gilmara Celli Maia de Almeida2, Lígia Oliveira Pinto3,
Jamile Marinho Bezerra de Oliveira4
RESUMO: Objetivou-se conhecer a prevalência e a semiologia das infecções causadas por
Staphylococcus aureus isolados de lesões expostas em pacientes internados no Hospital Regional do
Seridó, contrastando os resultados com outras fontes de dados. A pesquisa foi desenvolvida na
cidade de Caicó-RN a partir da análise dos prontuários diagnosticados com estafilococcia, dos
laudos microbiológicos realizados no laboratório do município entre os anos de 2008-2010 e dos
exames microbiológicos em pacientes que tinham algum tipo de lesão exposta em pele internados
no referido hospital. Os dados foram analisados através de estatística descritiva. O exame clínico foi
a única prova diagnóstica utilizada para determinar a doença e o tratamento em 96% dos casos
dentre os prontuários analisados e apenas 25% dos laudos examinados no laboratório do município
foram requisitados pelo Hospital. Dentre os pacientes submetidos à coleta, 78 (95%) tiveram
amostras positivas para Staphylococcus spp., nas quais 25% foram S.aureus, e 44,44% dessas cepas
foram resistentes à meticilina(MRSA). Embora o foco infeccioso pudesse ser manifestado em
diferentes locais do corpo, os membros inferiores foram os mais acometidos pelas lesões
estafilocóccicas, com maior percentual de estafilococcias encontrado na clínica médica, inclusive
das cepas de S.aureus (88,89%). Conclui-se que, apesar de cepas MRSA (S. aureus resistentes à
meticilina) serem identificadas entre os pacientes internados nesse hospital e da relevância clínica
dessas infecções, não se tem dado a referida atenção uma vez que não existem medidas de controle,
além de o diagnóstico e tratamento serem comumente realizados de maneira empírica.
PALAVRAS-CHAVE: Epidemiologia; Staphylococcus; Staphylococcus aureus.
INTRODUÇÃO
O Staphylococcus aureus é um coco gram-positivo, usualmente isolado em narinas, pele
e períneo de pessoas saudáveis. Considerado patógeno humano oportunista, frequentemente é
associado a infecções adquiridas na comunidade e no ambiente hospitalar (ROSSI e ANDREAZZI,
2005), acometendo comumente a pele (impetigo, celulite) e feridas em diversos sítios corporais;
com potencial para disseminação a diferentes tecidos (SANTOS, 2000). A preocupação com a
disseminação dessa bactéria tem sido crescente e vem sendo objeto de trabalho de vários autores
desde a década de 1960 (AYLIFFE et al, 1967; SILVA et al, 2008 ).
Nesse contexto, a meticilina foi lançada como droga de escolha para tratamento de
infecções causadas por cepas de Staphylococcus aureus, produtoras de penicilinase. Após um ano
do seu lançamento, começaram a detectar as primeiras cepas MRSA (Staphylococcus aureus
resistentes à meticilina) e a partir da década de 80, o MRSA passou a representar problema
endêmico mundial, incluindo o Brasil (ROSSI e ANDREAZZI, 2005).
O S. aureus resistente à oxacilina (MRSA) tem sua resistência mediada pelo gene mecA
que altera a estrutura da proteína de membrana(PBP), reduzindo a eficácia dos antibióticos βlactâmicos (ROSSI e ANDREAZZI, 2005). O MRSA tem sido observado com maior frequência
causando infecções na pele e em tecidos moles, da forma que o contato direto com essas lesões é
suficiente para que haja uma colonização ou infecção no indivíduo exposto por essa bactéria
(BEAN JM, BUCKLEY B, 2006 e NARINDER 2011). Dessa forma, faz-se necessário maior
¹Discente do curso de Odontologia da Faculdade de Ciências da Saúde, Campus Caicó, UERN. e-mail: narinhamartins@hotmail.com
²Docente do Departamento de Odontologia da Faculdade de Ciências da Saúde, Campus Caicó, UERN. e-mail:
gilmaracelli@yahoo.com.br
³Discente do curso de Odontologia da Faculdade de Ciências da Saúde, Campus Caicó. e-mail: ligia.liginha@hotmail.com
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conhecimento, controle das fontes, vias disseminadoras e disponibilização de recursos que
viabilizem as técnicas para identificação e comparação de patógenos, mais acuradas nos
laboratórios hospitalares (OLIVEIRA E DAMASCENO, 2010).
O ambiente hospitalar pode contribuir para disseminação de patógenos, pois um
hospital ocupado por pacientes colonizados e/ou infectados pode tornar-se contaminado (DREES et
al, 2008). Nesse sentido, segundo Fascia et al (2003) surtos de infecção pelo S aureus estão
associados ao uso inadequado de antimicrobianos, higienização incorreta das mãos, número
insuficiente de profissionais de enfermagem e presença de portadores assintomáticos do
microrganismo entre os profissionais de saúde.
Apesar de sua relevância, esse tema tem sido pouco estudado em hospitais da região
nordeste do Brasil, sendo necessária a realização de inquéritos que possam subsidiar a implantação
e monitoramento de ações de controle, minimizando o potencial da disseminação desse
microrganismo, com consequente redução dos riscos de infecções hospitalares (SILVA et al, 2012).
Nesse sentido, objetiva-se conhecer a prevalência e a semiologia das infecções causadas por S.
aureus isolados de lesões expostas em pacientes no Hospital Regional do Seridó na cidade de
Caicó, Rio Grande do Norte, contrastando a realidade encontrada nos prontuários diagnosticados
com estafilococcias nesse hospital e com os laudos emitidos pelo laboratório do município entre os
anos de 2008-2010.
MATERIAIS E MÉTODOS
O município de Caicó-RN, configura-se como município de destaque na região
potiguar, sendo referência para cidades vizinhas, bem como para a execução de estudos. Dessa
forma, a pesquisa realizada em Caicó-RN foi executada a partir da análise dos prontuários com
tratamento de estafilococcia referentes aos anos de 2008, 2009 e 2010 encontrados no Sistema de
Informação do Hospital Regional do Seridó, análise dos laudos positivos para Staphylococcus spp.
no Laboratório do Município para os mesmos anos e da coleta de amostras em infecções expostas
de pacientes que estavam internados em uma das clínicas (médica, cirúrgica e Unidade de Terapia
Intensiva -UTI) do referido hospital.
A coleta das amostras em lesões expostas aconteceu durante um período de 6 meses
entre os anos de 2011 e 2012. A coleta foi realizada na região mais profunda da lesão com swab
embebido em solução salina 0,85%, após a descontaminação da ferida conforme recomendações do
manual da ANVISA(BAMBERG; SULLIVAN; CONNER, 2002). As amostras tiveram
identificação numérica, e informações contendo tipo de infecção, local da lesão e características
clínicas. Após esse processo, o material era transportado ao laboratório de Microbiologia do
Campus de Caicó-UERN acondicionado em isopor com gelo para análise microbiológica.
A amostra (0,1mL) foi semeada em placa de petri com ágar manitol salgado e os meios,
incubados em estufa bacteriológica a 37ºC durante 48 horas. As colônias foram submetidas à
coloração de Gram, teste da catalase e prova da coagulase livre. As amostras que apresentaram
fermentação do ágar manitol salgado, como cocos Gram-positivos, catalase e coagulase positivos,
foram classificadas como Staphylococcus aureus.
Os microrganismos identificados como S. aureus foram submetidos ao antibiograma,
utilizando o método do disco difusão para identificar as cepas de MRSA. Devido à oxacilina ser
similar à meticilina em termos de resistência à β-lactamase, para determinar a resistência
antibiótica, foram utilizados discos de oxacilina 0.1 µg através do método de difusão em placa
contendo o meio de Ágar Muller Hinton(4 mm), incubadas a 35°C por 24h sob condições de
aerobiose (NCCLS, 1991). Após a realização dos testes descritos o material biológico foi
descartado conforme rotina padrão do laboratório de Microbiologia.
Foi realizada a análise descritiva das informações provenientes dos prontuários, bem
como da coleta e exame do material obtidos a partir dos pacientes internados nas clínicas médica,
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cirúrgica e UTI, sendo apresentadas caracterização da amostra (idade, sexo) e perfil das infecções
(local, tipo de infecção, uso de antibiótico prévio e presença de S. aureus MRSA). Vale salientar
que a pesquisa foi desenvolvida com base na resolução do Conselho Nacional de Saúde número
196/1996 e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado do Rio Grande
do Norte com o parecer de número 001/11.
RESULTADO E DISCUSSÃO
Foram analisados 120 prontuários cadastrados no sistema de informação local do
hospital com o diagnóstico de infecção causada por Staphylococcus spp., referentes aos anos de
2008, 2009 e 2010. No entanto para o mesmo período, no laboratório do município, só foram
encontrados 20 lados positivos para estafilococcia. Além disso, tem-se que o exame clínico foi a
única prova diagnóstica utilizada para determinar a doença e o tratamento em 96% (n= 108) dos
casos dentre os prontuários analisados, sendo que apenas 25% (n= 5) dos laudos examinados no
laboratório do município foram requisitados pelo Hospital Regional do Seridó. Dessa forma, podese dizer que o diagnóstico dessas infecções vem sendo realizada empiricamente na maioria das
vezes, denotando fragilidade do sistema de saúde no que concerne à confirmação diagnóstica e,
consequentemente, escolha do tratamento terapêutico.
Dentre os pacientes que participaram da pesquisa (n=38), 78,95% (n= 30) tiveram
amostras positivas para Staphylococcus, sendo 9 colônias (25,00%) classificadas como S. aureus e
21 (58,33%) como Staphylococcus Coagulase Negativo (SCN). O maior percentual de
estafilococcias foi encontrado na clínica médica (Figura 1), tanto no que diz respeito a cepas de S.
aureus (88,89% n= 8), quanto SCN (61,90% n= 13). Não foram encontradas cepas de S.aureus na
Clínica Cirúrgica, provavelmente devido à pequena permanência do paciente no pós-cirúrgico, uma
vez que a grande maioria dos pacientes internados nesta clínica foram admitidos para realização de
cirurgias eletivas e receberam altas antes das 48 horas, tempo mínimo para que possa ser
diagnosticada infecção hospitalar. Devido a grande quantidade de cepas SCN no estudo, vale
salientar a importância de considerar a potencialidade de uma espécie de Staphylococcus coagulase
negativo-SCN (Staphylococcus lugdunensis) que se assemelha ao S. aureus quanto a sua
patogenicidade, e uma vez identificada deve ser tratada seguindo o estabelecido para S. aureus,
devido a sua semelhança patogênica (BARRETO e PICOLI, 2008).

Figura 1: Percentual de Staphylococcus spp. encontrado em cada clínica do Hospital Regional do
Seridó em Caicó-RN. Caicó-RN, 2012.
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O Staphylococcus aureus é um coco gram-positivo, o qual tem o homem como o seu
reservatório principal, sendo habitualmente isolado nas narinas, pele e períneo de pessoas
saudáveis. Considerado patógeno humano oportunista e, frequentemente, associado a infecções
adquiridas na comunidade e no ambiente hospitalar (ROSSI e ANDREAZZI, 2005). Em vista disso,
dos 20 exames analisados no laboratório do município, 19 tiveram o S. aureus como bactéria
causadora, correspondendo a 41% de todos os exames microbiológicos realizados pelo laboratório.
No estudo realizado por Barreto e Picoli (2008), dos 410 espécimes, 43,7% foram
positivas para algum tipo bacteriano, sendo que destas 115 (12,2%) eram Staphylococcus spp. Os
isolados de S. aureus sensíveis a oxacilina foram observados em 34 (29,4%) amostras. Destas, 16
(14%) foram em pacientes do Centro de Tratamento intensivo de Adultos e 18 (15,5%) em
pacientes nos andares do Hospital Divina Providência (HDP) em Porto Alegre, RS. De todos os
isolamentos de estafilococos (n=115), Staphylococcus aureus resistente à oxacilina (MRSA) foi
isolado em 18,2% (n=21) das amostras, tendo sua distribuição semelhante entre os diferentes
espécimes clínicos e locais do hospital (CTI e HDP), exceto na Unidade Neonatal (NEO) onde a
bactéria não foi encontrada. Enquanto para SCN, a taxa de isolamento foi 52,1% (n=60), onde
23,5% (n=27) dos isolados advinham da NEO, 19,9% (23) do HDP e 8,7% (10) da CTI. Vale
salientar que os SCN são comumente encontrados na pele como microrganismos residentes, e
podem em decorrência disso apresentarem maior taxa de isolamento nas pesquisas.
No que concerne aos S.aureus, as infecções mais comuns envolvem pele (impetigo,
celulite) e feridas em diversos sítios corporais; com potencial para disseminação a diferentes tecidos
(SANTOS, 2000). Na presente pesquisa, embora as coletas tenham sido realizadas em alguma
lesão exposta em pele, os pacientes envolvidos foram internados com diagnóstico de escara, pé
diabético, erisipela ou ferimento em 55,56% (n=5) dos casos onde os S.aureus estava presente e
38,10% (n=8) dos casos com presença de SCN. O estudo realizado por Agudo et al (2011) mostrou
que a proporção de MRSA em exsudatos de feridas, úlceras e abscessos foi de 21,8%, respondendo
por 65,0% de MRSA isoladas. No estudo em questão, 44,44% (n=4) dos S. aureus encontrados na
pesquisa foram MRSA, sendo estas cepas provenientes de ferimento infectado, úlceras de pressão
ou erisipelas.
Já os Staphylococcus coagulase-negativo (SCN) são frequentemente isolados em
hemoculturas e, embora possam ser patógenos nosocomiais importantes, são geralmente
contaminantes por colonizarem a pele. Em vista disso, a assepsia não efetiva prévia a coleta e o
número inadequado de punções contribui para um diagnóstico errôneo da hemocultura induzindo,
assim, a uma falsa bacteremia por este microrganismo (BEEKMAN, DIEKEMA e DOERN, 2005).
Além de identificar os Staphylococcus spp., é importante considerar que os
antimicrobianos são utilizados para combater infecções bacterianas, e a utilização prévia a coleta
pode interferir no crescimento bacteriano. Dessa forma, 63,33% (n=19) dos pacientes positivos para
estafilococcias utilizaram algum tipo de antibiótico prévio à coleta durante 6,47 dias em média.
44,44% (n=4) dos pacientes que tiveram seus exames positivos para S. aureus usaram antibiótico
prévio a coleta (média de 10 dias usando o medicamento), dentre os quais, 3(75,00%) eram
infectados por MRSA (média de 11,67 dias usando o medicamento). Ressalta-se que ambos tiveram
uma média de dias de antibioticoterapia prévia muito maior em relação as cepas positivas para SCN
(média de 5,53 dias), sugerindo maior patogenicidade do S. aureus, especialmente ao considerar as
cepas resistentes.
Nessa perspectiva de resistência microbiana, o estudo realizado por Agudo et al (2011)
mostrou que de todos os isolamentos de S. aureus, 33,5% (n=123) foram resistentes à metiliclina.
No nosso estudo, a distribuição do crescimento bacteriano com e sem o antimicrobiano prévio a
coleta é verificado na figura 2. Dessa forma, vale salientar a importância e a gravidade dessas
infecções, que por falta de diagnóstico, lançam mão de tratamentos empíricos que podem trazer
prejuízos ao paciente. Isso porque o reestabelecimento da saúde será dificultado, com possibilidades
de prolongar o tempo de internação. Assim, há risco de agravar a doença e demandar mais gastos ao
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setor público, o qual manterá seus leitos ocupados por mais tempo, com intensificação da
superlotação dos hospitais e o gasto com medicamentos, os quais muitas vezes não surtirão mais o
efeito desejado. Apesar da realização de um antibiograma direcionar o tratamento desses pacientes e
favorecer o adequado controle da infecção, essa prática é negligenciada no Hospital investigado na
pesquisa, e provavelmente reflete uma realidade comum em outros serviços de saúde localizados
nas regiões interioranas do país.

Figura 2: Crescimento bacteriano com e sem o uso do antimicrobiano prévio em lesões expostas de
pacientes internados no Hospital Regional do Seridó em Caicó-RN. Caicó-RN, 2012.
A maioria dos pacientes teve internação prévia no período de um ano (53,33%; n=16),
sendo para os pacientes infectados com S. aureus encontrada uma média de 1,8 internações, e para
SCN uma média 1,63 internações. Além disso, 44,44% (n=4) dos pacientes com S. aureus usaram
antibióticos prévios a coleta por uma média de 10 dias consecutivos, sendo que as para as cepas
MRSA a média foi de 11,67 dias com uso de medicamento. Neste contexto, estudos demonstram
que o uso prolongado de antibiótico apresenta-se como um dos fatores de risco para infecção por
MRSA adquirido no hospital, além de aspectos como: idade avançada, hospitalização prévia, uso de
catéter intravascular, colonização prévia por MRSA, presença de feridas e/ou úlceras, e gravidade
da doença (HADDADIN, FAPPIANO e LIPSETT, 2002; HARDY, HAWKEY e OPPENHEIM,
2004). No entanto, na presente pesquisa não foi encontrada relação entre o número de internações e
a ocorrência de MRSA, uma vez que nenhum dos pacientes com cepas MRSA (75,00%; n= 3)
tinham apresentado internação prévia no período de 1 ano.
Assim, há necessidade de ampliar a discussão acerca das cepas resistentes, com ênfase
no MRSA, uma vez que este é considerado um patógeno de extrema relevância no ambiente
hospitalar, principalmente nos CTI (Centro de Tratamento Intensivo), pois eleva a taxa de
morbidade e mortalidade. Isso decorre de sua fácil disseminação através dos profissionais de saúde
e de maus hábitos de higiene, principalmente, das mãos (BARRETO e PICOLI, 2008). Na presente
pesquisa, foi pequeno o número de coletas em pacientes internados na UTI(Unidade de Terapia
Intensiva), mas apesar disso, dos 3 pacientes da UTI, duas cepas foram de SCN e uma de S. aureus,
sendo este classificado como MRSA. Segundo Oliveira e Damasceno (2010), as UTI merecem
atenção especial, pois seu aspecto físico favorece a disseminação de patógenos. Além disso, tem-se
a presença de pacientes em cuidados intensivos com maior risco para aquisição de infecções. Devese enfatizar a organização do espaço físico entre leitos e equipamentos, assim como a aplicação de
protocolos de limpeza dessas superfícies consoante às características do setor. Destarte, é salutar
orientar paciente, familiares e visitantes quanto à higienização das mãos e estimular a educação
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permanente dos profissionais, pois assim podem ser reduzidas a disseminação ambiental e aquisição
de patógenos.
Foram coletadas amostras de 58 feridas infectadas por Staphylococcus spp., sendo a
média de 1,93 feridas por paciente. Os membros inferiores foram os locais mais acometidos pelas
lesões estafilocóccicas (48,28%; n= 28), sendo a análise semelhante no exame dos prontuários
(53%; n=60) e no laboratório do munícipio (15%, mas metade não discriminava o local da coleta).
Apesar disso, o foco infecioso foi encontrado em diferentes partes do corpo tais como membros
superiores, face, nádegas, infecções pós-cirúrgicas, costas, pálpebra, tórax, costas, região lombosacral e coccígea, conforme visualizado na Figura 3.

Figura 3: Locais acometidos por Staphylococcus spp. entre os pacientes internados no Hospital
Regional do Seridó em Caicó-RN. Caicó-RN, 2012.
No estudo de Stevens et. al. (2010) realizado no Alasca, ao avaliar infecções por
estafilococos, verificaram-se nas nádegas e coxas furúnculos isolados (45,9%) e múltiplos (41,2%),
além de 66,0% das infecções serem celulite nas extremidades do corpo. Percebe-se assim, que essas
infecções podem acontecer na pele de qualquer região do corpo, mas que os membros inferiores
aparecem normalmente bem representados em vários estudos e fontes de pesquisa.
Dada a possibilidade de diferentes partes do corpo como fonte de contaminação,
enfatiza-se a necessidade de uma equipe de controle de infecção para atuar em instituições de saúde,
prevenindo a transmissão de organismos multidroga resistentes, especialmente MRSA. As ações
devem incluir a coleta de culturas nos pacientes após admissão para detectar colonização por
microrganismos resistentes e pacientes que apresentarem este perfil devem ser mantidos em
observação para prevenir a transmissão do agente patogênico. Essas atitudes diminuem o risco de
disseminar essas bactérias, protegendo os pacientes e a comunidade em geral (SALOMÃO et al,
2008).
O controle de Staphylococcus resistente à oxacilina deve ser efetivo e envolver todos os
profissionais da saúde com a instalação de programas de controle de infecção rígidos e a prescrição
racional de antimicrobianos. Medidas como a assepsia rigorosa das mãos, leitos e na coleta de
amostras contribuirão para reduzir o número de infecções por esse microrganismo, além de limitar
eventuais contaminações em hemoculturas e demais amostras (BARRETO e PICOLI, 2008).
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CONCLUSÃO
O S. aureus foi isolado entre os pacientes internados nesse hospital, principalmente na
clínica médica e, apesar de ser encontrado em baixa frequência, merece atenção por terem sido
identificadas cepas resistentes. A contaminação por estafilococos acometeu preferencialmente os
membros inferiores, com presença em feridas, úlceras de pressão e pé diabético, devendo assim
haver tratamento efetivo para evitar complicações locais ou sistêmicas a partir dos ferimentos
infectados. Apesar da importância clínica e epidemiológica das infecções por Staphylococcus spp.,
não tem sido dada adequada atenção a essas infecções, uma vez que não existem medidas de
controle, além de o diagnóstico e tratamento serem comumente realizados de maneira empírica.
Nesse sentido, é importante orientar profissionais, pacientes e acompanhantes acerca da
patogenicidade dessa bactéria e da necessidade de métodos de controle para evitar contaminação
cruzada. Além disso, é importante estimular diagnósticos baseados em exames microbiológicos,
para que o tratamento seja mais eficaz e minimize-se o surgimento de cepas multirresistentes.
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CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO“ IN VITRO” DA ADIÇÃO DE DIATOMITA EM
UM IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR FOTOPOLIMERIZÁVEL COMERCIAL
QUANTO ÀS PROPRIEDADES FÍSICAS E À LIBERAÇÃO DE FLUORETOS.
Emanuelle Louyde Ferreira de Lima1; Isabela Pinheiro Cavalcanti Lima2; Eduardo José Guerra
Seabra3
RESUMO: Buscou-se com esta pesquisa estabelecer a influência da diatomita, uma rocha
sedimentar, rica em sílica, encontrada em abundância nas bacias rasas nordestinas, sobre um
cimento de ionômero de vidro restaurador dentário fotopolimerizável comercial (Vitremer-3M)
quando agregada ao mesmo. Para tal foi necessária a caracterização dos precursores: 1)resina
comercial através de calorimetria exploratória diferencial (DSC), termogravimetria (TG),
espectroscopia na região infra-vermelho (IV) e fluorescência de raios X e 2) diatomita através de
difração de raios X (DRX), calorimetria exploratória diferencial (DSC), termogravimetria (TG),
espectroscopia na região do infra-vermelho (IV), análise térmica diferencial (DTA), análise
química, análise de área superficial pelo método BET, análise do tamanho de partículas. Deu-se
então a confecção das amostras controle (material de partida, ou seja, Vitremer-3M) e das amostras
teste (material de partida acrescido de diatomita). Realizaram-se também ensaios mecânicos
(resistência à compressão, resistência à tração diametral resistência ao desgaste em micrômetros,
avaliação da microdureza e da rugosidade superficial) e uma nova caracterização das amostras
controle e teste (termogravimetria (TG), análise térmica diferencial (DTA), difração de raios X
(DRX), microscopia ótica (MO) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Surgiu então como
produto deste trabalho, um material restaurador odontológico inédito, com todas as propriedades
mecânicas superiores às do material de partida, de custo acessível por utilizar matéria prima
regional, sintetizado e caracterizado através da interrelação dos conhecimentos da Odontologia e da
Engenharia de Materiais, e que se presta tanto para áreas estéticas, como para áreas que demandem
maiores esforços mastigatórios.
PALAVRAS – CHAVE: Biomateriais odontológicos; Cimento de ionômero de vidro; Diatomita.
INTRODUÇÃO
A velocidade do desenvolvimento dos materiais odontológicos é surpreendente. É
mister a busca das indústrias por produtos cada vez mais biocompatíveis, resistentes e estéticos. A
maioria das pesquisas sobre compósitos odontológicos visa melhorias mecânicas, como afirmam
ADA (American Dental Association)(1989), Philips (1998) e Amaral et al (2009), elas apontam
para o melhoramento das partículas inorgânicas de carga, tanto no concernente à sua forma e
tamanho, quanto no tocante à dispersão na matriz orgânica.
Segundo Jackson et al (2007), o cimento de ionômero de vidro (CIV), apresenta
propriedades inerentes e particulares como, adesividade ao elemento dentário, baixo coeficiente de
expansão térmica linear, biocompatibilidade, liberação permanente de flúor no ambiente bucal e,
versatilidade clínica, que quando avaliadas em conjunto, não conseguem ser obtidas por nenhum
outro material odontológico, como comprovado por Cobb et al (2008), Feilzer, De Gee e Davidson
(2009) e Condon e Ferracane (2010), fazendo, portanto o CIV ser considerado pela ADA, o único
material restaurador dentário com atividade anticariogênica. Leinfelder (2007) afirma que o efeito
cariostático do flúor é superior quando em concentrações baixas mais permanentes no meio bucal,
demonstra que quantidades apreciáveis de flúor podem ser liberadas do CIV, associando-se este fato
ao aparecimento infreqüente de cáries recorrentes quando ele é utilizado como material forrador ou
restaurador. O mecanismo de liberação do flúor in vitro pelo cimento de ionômero de vidro mostra:
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ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

1057

liberação inicial elevada, seguida de declínio acentuado, e mantida em níveis baixos e constantes
por longos períodos de tempo.
O acréscimo de sílica amorfa e de uma matriz resinosa ao CIV convencional
representou melhoria das propriedades mecânicas deste cimento como material restaurador, através
do aumento do valor absoluto de carga e da modificação da interrelação entre as mesmas de acordo
com Salgado e Carvalho (2001) e Suzuki e Leinfelder (2002). Assim, o CIV modificado por resina
configura-se numa possibilidade de reabilitação estético/funcional satisfatória.
De acordo com Joly (1966) a diatomita é uma rocha sedimentar constituída pela
acumulação de carapaças de algas de diatomáceas. Para Moro (1977) o crescimento e a reprodução
destas algas ocorre em meio não tóxico, rico em nutrientes e sílica. Tais fatores contribuem para a
melhoria das propriedades mecânicas da resina, pois devido a sua origem apresenta quimicamente
alto teor de sílica e baixos teores de óxidos e demais impurezas, segundo Santos e Leinfelder(2009).
Observando a grande capacidade de embeber líquidos em decorrência de sua alta porosidade,
Zimmermmann (1976), diz que suas propriedades químicas convergem para uma incorporação
favorável desta às resinas dentárias.
Uma das vantagens observadas por Lima, Melo e Melo (2005) é que a diatomita atua
como um material inerte, sem reagir quimicamente com a resina, mas atuando simplesmente como
uma carga e/ou reforço que propicia aos materiais boas propriedades mecânicas, uma vez que
permite uma razoável permeação de líquidos através si. Quando é incorporada à resina composta
restauradora, como ratificam os autores, melhora suas propriedades físicas, sem formar granulações
superficiais que dificultem seu polimento e/ou facilitem agregação de placa bacteriana, nem
precipitados que alteram sua resistência mecânica; o acréscimo de partículas de carga como a
diatomita diminui ainda, a solubilidade do corpo da restauração, uma vez que há diminuição
proporcional da quantidade de matriz orgânica.
O emprego da diatomita na elaboração de materiais odontológicos é um novo filão, pois
além de ser encontrada em abundância nas bacias nordestinas, em especial no Rio Grande do Norte,
e não apresentar custo elevado de extração e beneficiamento pode não só agregar qualidades a estes,
como também, minimizar a dificuldade de acesso das populações mais carentes a materiais
odontológicos que sejam ao mesmo tempo estéticos e tenham maior longevidade clínica, além, de
criar novas frentes de trabalho, sem causar danos ecológicos às regiões de origem. Tais dados
comprovam a versatilidade comercial da diatomita, como apontam Lima, Melo e Melo (2005).
A Odontologia enquanto ciência caminha hoje visando não só a reabilitação bucal do
indivíduo, mas, ganho em sua qualidade de vida sistêmica, seja agindo de forma preventiva ou
curativa. Objetivou-se com este trabalho obter melhorias individuais e coletivas da saúde bucal da
população, especialmente, a que utiliza os serviços de atendimento público, no concernente não só à
sua capacidade nutricional, decorrente diretamente de sua capacidade mastigatória, mas também, no
tocante ao aspecto sócio-cultural e emocional em virtude da melhora da estética bucal/facial.
Pensando assim, buscou-se estabelecer a influência da adição da diatomita sobre um ionômero de
vidro restaurador dentário fotopolimerizável comercial Vitremer (3M), quanto às propriedades
físicas e à liberação de fluoretos.
O caráter transdisciplinar deste trabalho gerou um material restaurador odontológico
que atingiu positivamente às expectativas iniciais. Podendo levar, após futuras pesquisas in vivo, os
seus usuários a reduzirem não só o número de trocas de restaurações no elemento dentário portador
do material gerado, como também nos adjacentes, uma vez que deverá ocorrer, bem como
aconteceu com a resina composta, como afiançam Lima, Melo e Melo (2005), um incremento nas
propriedades físico-químicas e conseqüentemente clínicas e sociais, além da manutenção da
liberação de fluoretos no ecossistema bucal em alta freqüência e baixa concentração durante todo o
tempo em que o material estiver presente na boca. Sendo assim, o custo benefício é melhor tanto
para o usuário particular/individual, como para a instância governamental responsável pelas
unidades de serviço odontológico.
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MATERIAL E MÉTODOS
O cimento de ionômero de vidro (CIV) restaurador fotopolimerizável por luz visível e
radiopaco empregado como material de partida foi o Vitremer(3M) em forma de pó em frasco de
5,0g (SiO2, Al2O3, AlF3, CaF2, NaF, AlPO4), e líquido em frasco de 2,5ml (solução aquosa de ácido
com grupos carboxílicos (poliacrílico, itacônico, maléico), monômeros, poliácidos e água). A
diatomita foi adquirida da Mineração Dianorte, no estado do Rio Grande do Norte, na forma de pó
com especificação EF-180.
As caracterizações dos pós precursores foram feitas através de: difração de raios X
(DRX), calorimetria exploratória diferencial (DSC), termogravimetria (TG), espectroscopia na
região de infravermelho (IV), análise térmica diferencial (DTA), análise química, fluorescência de
raios X, análise de área superficial pelo método BET e granulometria.
As amostras foram classificadas de acordo com a sua composição básica em: A)
Controle – contendo apenas o CIV comercial e, B) Teste – contendo o CIV comercial e o
incremento pré-determinado da diatomita.
Materiais e instrumentais empregados: diatomita em pó EF-180, CIV fotopolimerizável
(pó e líquido – Vitremer(3M)), verniz cavitário (SS White), espátula de titânio (Prisma
Instrumentos Odontológicos), balança de precisão (Tecnal equipamentos-GehakaAG200), placa de
vidro, pinça clínica (Duflex), tiras de poliéster (Dentsply), matriz metálica em anel de aço
inoxidável (4,0mm de diâmetro X 2,0mm de altura), fotopolimerizador (Gnatus Optilight Plus),
radiômetro (Demetron), estufa.
Buscou-se um material que correspondesse à norma no 01 ADA e às da ABNT que
rezam que o material restaurador deve apresentar massa e brilho uniformes, o que caracteriza a
adequação da parte inorgânica à orgânica. Várias concentrações dos dois diferentes materiais foram
testadas a partir de estudos prévios, feitos por Camilo, Melo e Melo (2002) e Lima, Melo e Melo
(2005). Os testes mecânicos (resistência à compressão, à compressão diametral, ao desgaste em
micrômetros, microdureza e rugosidade superficial) definiram qual a proporção ideal de diatomita
que deveria ser acrescida ao pó do CIV para a melhoria de suas propriedades físico-químicas.
Seguiram-se daí, as fases de manipulação propriamente ditas (remoção da placa, carregamento das
matrizes, fotopolimerização e acondicionamento ou não em estufa de acordo com os prazos
estabelecidos para cada ensaio previsto), visando os testes subseqüentes: novos ensaios mecânicos,
caracterização das amostras com TG, DTA e DRX, exames em microscópio ótico (MO) e
microscópio eletrônico de varredura (MEV) e avaliação quanto à liberação de fluoretos.
Para todos os testes (exceto os de avaliação de liberação de fluoretos) os corpos de
prova, sendo 05 de cada material/tempo estabelecido, foram avaliados em períodos assim
instituídos: imediatamente após sua confecção, 1hora, 24 horas e 07 dias após sua confecção.
Especificamente, para o teste de avaliação da liberação de fluoretos, as unidades
amostrais (também 05 por tempo de análise) foram preparadas rigorosamente como aquelas para os
ensaios mecânicos, porém, imediatamente após protegidas com verniz cavitário, para evitar sinérese
e embebição, como é praxe na clínica depois da confecção de uma restauração. Em seguida imersas
isoladamente em 10 ml água destilada, logo após a sua fotopolimerização e, mantidas em estufa a
37ºC para serem avaliadas quanto à liberação de fluoretos em intervalos de 01 hora, 24 horas, 07
dias, 15 dias e 30 dias. 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). Visava-se assim,
avaliar apenas a liberação de fluoretos oriunda do material com ou sem o acréscimo da diatomita,
sem, portanto, caracterizar a capacidade de ambos os materiais se recarregarem com tais íons como
ocorre no meio bucal.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados das análises químicas da diatomita obtidos através de absorção atômica
após a abertura da amostra com ácido fluorídrico foram praticamente iguais aos informados
originalmente pela empresa. A diatomita EF-180 sob a forma de pó, analisada quimicamente atende
aos pré-requisitos físicos e químicos para uso como carga em polímeros. Em relação à toxicidade, a
diatomita é completamente atóxica e em relação à quantidade de sílica originária do solo, o material
usado atende perfeitamente as condições sugeridas por Kadey e Frederic (1975), Moro et al (1977),
Ciemil (2004), Brasilminas (2005) e Bon e Santos (2005) no que concerne ao crescimento e a
reprodução das algas que dão origem a estas rochas sedimentares, principalmente no tocante a pouca
quantidade de poluição local, profundidade rasa da bacia e à alta concentração de sílica do solo.
Quimicamente a diatomita examinada apresenta alto teor de sílica e baixos teores de Al2O3, CaO,
MgO e de outras impurezas o que corrobora com os dados de Meisiner, 1981 e de Santos, 1982.
A análise por Difração de raios X (DRX) evidenciou dois picos mais evidentes que
representam picos cristalinos referentes a impurezas de quartzo e cristobalita, semelhantes aos
localizados nos estudos de Batista (1973). Diante do caráter amorfo do dos polímeros, os resultados
de difração de raios-X para os cimentos de ionômero de vidro (de partida e teste) foram semelhantes
tais fatos podem ser ratificado pelas curvas termogravimétricas, térmicas diferenciais e pela
espectroscopia na região do infravermelho.
A curva termogravimétrica da diatomita EF-180 revela que o material de partida
apresenta um percentual de umidade muito pequeno, o que é demonstrado pelo caráter linear que a
curva assume até a temperatura máxima de 600ºC. A curva termogravimétrica relativa ao material
de partida mostra que o material perde massa referente à decomposição da cadeia polimérica, na
faixa de temperatura de 30 a 600oC, permanecendo com 80% da massa inicial. Uma observação
mais detalhada permite-nos perceber que existe umidade no material até em torno de 190ºC, a partir
de então bruscamente inicia-se a perda de água através da eliminação de OH, que atinge seu ponto
máximo ao redor de 400º C. A cadeia polimérica é então quebrada em 04(quatro) estágios, sendo
que no último estágio verifica-se a formação de uma fase carbonácea CO3, que se decompõem em
seguida, formando a fase oxida de SiO2 até que seja atingida a temperatura máxima de 600ºC. Tal
ensaio simula as constantes agressões a que os materiais odontológicos são submetidos na cavidade
bucal e de uma maneira exacerbada demonstra as variações de fase que podem ser encontradas e a
gravidade destas alterações para a longevidade das restaurações. Em geral os polímeros absorvem
água do meio bucal e assim, desequilibram sua estrutura, acusando grandes transtornos clínicos, no
entanto as constantes variações térmicas na boca fazem este quadro se alterar para maior perda ou
maior ganho de água pela matriz orgânica.
A adição de diatomita EF-180 ao Vitremer-3M não alterou o padrão da curva do
material comercial. Tal resultado demonstra que a proporção de acréscimo de diatomita proposta
neste trabalho não foi capaz de alterar o comportamento térmico do material de partida diante do
teste termogravimétrico aplicado, que avalia a decomposição da cadeia polimérica e perda de
umidade versus (variação de massa, ∆m) temperatura. Este comportamento indica que o material é
sensível a uma carga adicional que não interfira nas suas propriedades térmicas. A alta porosidade
da diatomita facilita sobremaneira a penetração dos monômeros através da mesma, alta resistência à
temperatura (ponto de fusão entre 1400 a 1750ºC), baixa condutibilidade térmica e, sua baixíssima
densidade, foram capazes de não alterar a capacidade do compósito de partida de perder umidade
diante do calor aplicado.
A análise de DSC é importante para se verificar a pureza do material, bem como a
umidade a que o material foi submetido, a formação de novas fases, em função das mudanças de
temperatura. O pico cujo onset está localizado em 30.12oC, é referente à desidratação do material,
que apresentou presença da água adsorvida na superfície, enquanto que o pico cujo onset em
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281,28oC é referente à desidroxilação da sílica, pela adsorção de moléculas de OH, proveniente de
grupos silanois ( Si-OH). Os eventos são de natureza endotérmica.
Área superficial encontrada pelo método de BET foi de 24.56m2. Os resultados revelam
que essa área é adequada para a incorporação de polímeros nos poros da diatomita.
Os diâmetros de partículas identificados foram: a 10%: 0.85mu, a 50%: 3.25mu e a
90%: 9.20mu. Com tais informações foi possível se chegar a um diâmetro médio de partículas de
4.18mu, considerado como sendo um diâmetro pequeno.
O espectro de IV na região da diatomita demonstra que ela tem ligações OH na faixa
entre 3750 e 3000cm-1, indicando água adsorvida na superfície do material e na região de 1600cm-1,
é observado os estiramentos simétricos O-Si-O, referente à presença de silicato da diatomita. Uma
banda em 750 cm-1 representa a ligação Si-O.
O espectro de IV do CIV indica que ele apresenta uma banda de água coordenada bem
significativa, como também apresenta bandas de silanóis entre 3000 e 3600 cm-1. Bandas CH2
também são observadas. A banda em 1600cm-1 é relativa aos grupos O-Si-O. Essa banda é comum a
diatomita, mas, também é comum na resina controle, pois a mesma já apresenta um teor de silicato,
embora baixo, como carga
Os dados obtidos pela fluorescência de raios X ratificam a existência de sílica nas
cargas do material de partida através da presença das bandas O-Si-O previamente detectada na
espectroscopia de infravermelho. Vale ressaltar que nesta análise via fluorescência de raios X não é
possível a identificação de carbono, oxigênio e hidrogênio de forma isolada, apesar do material ser
rico nos mesmos, devido a maneira como o mesmo se apresenta química e comercialmente.
As curvas termogravimétricas e a termogravimetria derivada de ambos os materiais
examinados são ratificadas por caracterizações anteriores (difração de raios X e infravermelho).
Elas denotam não haverem diferenças significativas entre os materiais, no que se refere à mudança
de fase do CIV de partida quando acrescido da diatomita.
A estabilidade de fase apresentada e a não modificação estrutural do novo material
proposto nesta pesquisa, confirmadas peremptoriamente por todos os testes já relatados, é um
indício bastante positivo do sucesso do mesmo para uso odontológico.
Após todos os ensaios mecânicos realizados com as amostras controle e teste
(resistência à compressão, resistência à tração diametral, resistência ao desgaste, microdureza,
rugosidade superficial) foi possível perceber que independentemente do tempo decorrido entre a
confecção da amostra analisada e o ensaio havia superioridade do material teste em todos os itens,
ou na enorme minoria dos casos, igualdade entre o material de partida e o proposto.
Com a análise via microscopia ótica (MO) dos materiais notou-se que os variados
períodos de tempo em que as amostras foram submetidas a tal avaliação não provocaram diferenças
nas imagens observadas, a não ser no que se refere a maior oxidação superficial dos materiais. Vale
ressaltar que as nossas amostras não foram polidas em nenhuma fase do experimento, e que tal
procedimento, interfere diretamente no acúmulo de óxido superficial, além do que, ficaram imersas
em água destilada e não em meio rico em ácidos como o meio bucal.
Com a análise das amostras com o microscópio eletrônico de varredura (MEV) pode-se
conjuminar alguns pensamentos.
A diatomita em forma de pó empregada nesta pesquisa exibia cor branca o que
representa um grau de pureza avançado, apresentava porosidade alta e densidade muito baixa o que
facilita a absorção de líquidos, como os monômeros do CIV, apresenta também baixo poder
abrasivo o que se torna fundamental para que uma vez dentro da matriz polimerizada não interfira
negativamente para o desarranjo estrutural interno abrasionando suas partes circunvizinhas. A
comprovação visual da porosidade da diatomita através da utilização do MEV ratifica o raciocínio
de que, o embricamento mecânico entre ela e o CIV, seja certamente facilitado, não só pela
porosidade ser regular, no que se refere ao tamanho dos poros como também por esta porosidade se
dar ao longo de toda extensão da frústula, sem interrupções, o que não acontece com cargas de
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sílica maciças. Além desses fatores, até mesmo os fragmentos de diatomita permitem o perpasse de
material por si, e fortalecem a estrutura como “vigas” em sentidos variados em toda matriz
polimerizada, funcionando como estruturas de reforço. Estas estruturas não só reforçam a matriz
internamente como também em sua superfície, o que de certo colaborou para o melhor resultado do
material teste, quando comparado ao controle, no teste de resistência ao desgaste superficial,
rugosidade superficial e dureza superficial. Tal resistência aumentada, que corresponde a um maior
grau de rigidez superficial, nestes testes é fundamental para toda a vida útil da restauração, mas
principalmente no período pré polimerização completada que gira em torno de 72 horas.
Vários autores refletem que o caminho para o desenvolvimento das propriedades
mecânicas dos materiais odontológicos esta na melhoria não só do tipo, tamanho, e/ou na
quantidade das partículas incorporadas às matrizes, sejam elas de que naturezas forem, mas também
no seu formato.
Acrescentaríamos ainda a este julgamento, a importância da forma de dispersão da
carga pela matriz como fator preponderante. Pôde-se notar que as cargas de diatomita incorporadas
podem conseqüentemente gerar uma diminuição do poder de escoamento do CIV por diminuir as
lacunas no interior do material. Podemos evidenciar que as partículas de pó de diatomita
possibilitam uma melhor relação entre os componentes do composto, e isto também é outro fator
que pode explicar o aumento da resistência mecânica do material teste diante do material de partida.
Ratificamos a idéia de que, mesmo a diatomita sendo inerte quimicamente a sua
porosidade permite um relacionamento mais íntimo entre os componentes reativos da matriz
polimérica o que traz como ganho um maior número de ligações químicas estáveis formadas e
mantidas, mesmo diante da impressão de cargas desfavoráveis às mesmas, minimizando assim, o
efeito de arrancamento de partículas externas e a conseqüente percolação de líquidos para o interior
do corpo da restauração.
A análise das imagens obtidas com o MEV após os testes de compressão e de tração
diametral ocorreram apenas com o 1º e o último tempo preconizado. O primeiro tempo, como os
resultados dos ensaios mecânicos já demonstraram se apresentando como sendo o que o material se
apresenta mais susceptível a cargas devido a sua incompleta polimerização, e o último, por
teoricamente ser o mais confiável neste sentido quanto à resistência a estas mesmas cargas. Tais
imagens reforçaram exatamente, o que os ensaios mecânicos já haviam exposto.
Após o teste de avaliação da liberação de fluoretos pôde-se inferir que a incorporação de
diatomita não altera o padrão do material de partida, nem positiva, nem negativamente.
CONCLUSÃO
Os objetivos pleiteados foram plenamente alcançados, uma vez que, não só houve a
geração de um material odontológico inédito (cimento de ionômero de vidro fotopolimerizável
acrescido de diatomita), como também este se mostrou superior ao material utilizado como controle
(cimento de ionômero de vidro fotopolimerizável) em todos os testes aplicados, exceto pela
igualdade de ambos no concernente à liberação de fluoretos.
A melhora da resistência mecânica oferecida pelo material teste nos permite inferir que
provavelmente, testes “in vivo” o habilitarão para ser usado em áreas que recebem grandes esforços
mastigatórios, e, em decorrência de sua boa trabalhabilidade, fornecerá pontos de contato proximais
mais facilmente obtidos e mais confiáveis que os materiais agora disponíveis no mercado.
O emprego da diatomita na elaboração de materiais odontológicos é sem dúvida, um
novo filão para o mercado, pois a utilização desta rocha que é encontrada em abundância nas bacias
nordestinas e não apresenta custo elevado de extração, pode não só agregar qualidade aos materiais,
como também criar novas frentes de trabalho, sem causar danos ecológicos às regiões de origem.
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Apesar de não terem sido objetos diretos deste trabalho a grande lisura superficial e o
brilho das amostras teste, vistos a olho nu, chamaram atenção quanto à superioridade diante dos
corpos de prova controle.
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CARACTERIZAÇÃO HISTOLÓGICA DAS GÔNADAS DA CARAPEBA LISTRADA,
Eugerres brasilianus CUVIER, 1830, DO LITORAL DE PERNAMBUCO.
Raíssa Vitória Vieira Leite1; Maisa Clari Farias Barbalho de Mendonça2; Jamillys Silva de
França3; Renata Fernanda Gomes Costa4; Dilaelma Carvalho da Silva5
RESUMO: No presente trabalho foram examinados gônadas de 553exemplares de E. brasilianus
capturados no canal de Santa Cruz, em Pernambuco, entre junho de 2010 e maio de 2011. A
Carapeba listrada, Eugerres brasilianus Cuvier, 1830, pertencente à família Gerreidae, é uma
espécie costeira e estuarina, distribuída em águas tropicais e subtropicais, habitando próximo ao
fundo, sendo bastante apreciada no Nordeste do Brasil, onde é capturada pela pesca artesanal. Em
laboratório, foram coletados os dados biométricos dos indivíduos e retiradas suas gônadas para
análise microscópica. O material biológico foi pesado e fixado em formol a 10% para análise
microscópica. Foram observados seis fases de desenvolvimento ovocitário para fêmeas: Células
germinativas jovens (ovogônias), ovócitos do estoque de reserva (perinucleolar), ovócitos com
vitelogênese lipídica (formação da vesícula vitelínica), ovócito com vitelogênese lipídica e proteica
(vitelogênese), ovócitos com vitelogênese completa (maduro), ovócitos em hialinização e corpos
marrons ou atrésicos. Para os machos foram observados três fases: Espermatócitos primários,
secundários e espermátides.
PALAVRAS-CHAVE: Reprodução; Eugerres brasilianus; Evolução gonadal; Carapeba.
INTRODUÇÃO
O Eugerres brasilianus Cuvier, 1830, conhecido vulgarmente como carapeba listrada,
encontra-se nos estuários da costa brasileira e é de grande importância no litoral de Pernambuco,
pertence a Família Gerreidae, sendo um dos mais importantes recursos pesqueiro do nordeste
brasileiro, devido ao seu grande valor na pesca artesanal, comercial e esportiva (SILVA e SILVA,
1983). Segundo Vasconcelos Filho, Alves e Eskinazi-Leça (1981), apesar dos gerreideos possuírem
uma grande importância para a pesca no nordeste, pouco se conhece sobre a biologia desta família.
De acordo com Silva e Silva (1983), ocorreu a redução nos estoques de E. brasilianus,
anteriormente capturado em quantidades expressivas no litoral de Alagoas, citando a necessidade do
conhecimento do ciclo reprodutivo das espécies dessa família, como forma de se otimizar e de
tornar mais racional a exploração pesqueira dessa espécie, evitando a captura de exemplares jovens
ou no período reprodutivo.
Considerando-se que cada espécie tem sua distribuição estabelecida por determinado
conjunto de condições ecológicas, ela deve apresentar uma única estratégia reprodutiva e, para
tanto, apresentar adaptações anatômicas, fisiológicas, comportamentais e energéticas específicas
(VAZZOLER 1996). As variáveis do comportamento reprodutivo espelham a adaptação de
determinado organismo às dificuldades impostas pelo meio ambiente e podem ser usadas como base
para mecanismos de manutenção dos estoques.
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Assim, informações acerca dos processos reprodutivos são importantes e necessárias
para subsidiar ações de manejo e conservação de espécies.
Baseado no acima exposto, este trabalho tem como objetivo caracterizar os estágios
microscópicos de evolução gonadal, buscando descrever a gametogêneses e a espermatogênese para
o E. brasilianus.
MATERIAL E MÉTODOS
As amostras foram coletadas mensalmente, durante um ano, nas colônias de pescadores
do litoral norte, principalmente em Iguassu, Ilha de Itamaracá e Barra de Catuama, Pernambuco.
Essas amostras foram acondicionadas e levadas ao Departamento de Pesca e Aquicultura (DEPAq)
da UFRPE.
A biometria dos indivíduos foi realizada no Laboratório de Ecologia Marinha
(LEMAR), do DEPAq-UFRPE. Em seguida as amostras foram dissecadas para a coleta do material
biológico e identificação dos sexos, sendo as gônadas mensuradas e pesadas e acondicionadas em
solução fixadora (formol 10%) por no máximo 72 horas, em seguida foram retiradas e colocadas em
uma solução conservadora (álcool a 70%). Logo após foi retirada uma alíquota da porção mediana
das gônadas para a realização dos procedimentos histológicos de rotina: inclusão em parafina e
glicol-metacrilato, cortes de 3 a 5 µm de espessura, coloração com hematoxilina-eosina (HE),
visando a analise microscópica para a descrição do desenvolvimento ovocitário.
Os estádios de desenvolvimento ovocitário foram estabelecidos baseando-se nas
modificações que ocorreram no núcleo, no citoplasma e nos envoltórios ovocitários (BAZZOLI e
RIZZO (1990), RIZZO e BAZZOLI (1993), VAZZOLER (1996)).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
GAMETOGÊNESE:
A ovogênese envolve uma série de modificações nos níveis nuclear, citoplasmático e
folicular, que resulta em um gameta fertilizável dotado de estruturas que refletem a estratégia
reprodutiva e a importância dos estudos desses eventos para o enriquecimento do conhecimento da
biologia de uma determinada espécie.
Com base na identificação dos estágios microscópios de evolução gonadal, foi possível
classificar 6 fases de desenvolvimento ovariano para fêmeas:
Fase I: Células germinativas jovens (ovogônias):
As células na primeira fase estão agrupadas em “ninhos” inseridos nas lamelas ovígeras;
apresenta com citoplasma pouco corado ou moderadamente basófilo, apresentando na maioria das
vezes um núcleo volumoso, com único nucléolo de posição central. São visíveis em todos os
estádios maturacionais. (Figura 1)
Fase II: Ovócitos do estoque de reserva (perinucleolar)
Com o aumento do seu volume, as células separam-se dos ninhos. O citoplasma torna-se
bem mais basófilo e mais definido; os nucléolos vão se tornando mais numerosos e volumosos; em
relação à fase anterior o núcleo apresenta 1 ou 2 nucléolos intensamente basófilo. Os ovócitos vão
aumentando de tamanho, então com a pressão de uns sobre os outros ganham formas triangulares,
ovais ou retangulares. Nesta fase de desenvolvimento ovócito é envolvido por uma camada de
células foliculares. Após este processo, inicia-se a vitelogênese (Figura 2)
Fase III: Ovócitos com vitelogênese lipídica (formação da vesícula vitelínica)
Ocorre a vacualização no citoplasma, onde representa a deposição lipídica, o citoplasma
cresce aceleradamente; vários nucléolos são observados, porém, nem sempre bem identificados e há
o surgimento da membrana vitelina, o ovócito aumenta de tamanho devido ao aumento dos grânulos
de vitelo (Figura 3).

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

1066

Fase IV: Ovócito com vitelogênese lipídica e proteica (vitelogênese)
Marca o início desta fase o aparecimento de deposição de proteínas na forma de
plaquetas acidófilas, geralmente a partir da periferia do citoplasma. O núcleo apresenta forma
irregular e as células foliculares crescem tornando-se mais alongadas e evidentes. (Figura 4)
A composição das vesículas corticais, zona pelúcida e células foliculares varia em
peixes teleósteos. Estas variações podem refletir diferentes funções destes componentes na
dinâmica da ovogênese (BAZZOLI; RIZZO, 1990)
Fase V: Ovócitos com vitelogênese completa (maduro)
O ovócito aumenta de tamanho rapidamente, em função do aumento acelerado do
número de grânulos de vitelo acidófilo. O núcleo pouco visível posiciona-se no polo animal da
célula; a membrana vitelina pode torna-se mais espessa e apresentar estrias de disposição radial,
visíveis sob grandes aumentos; as células foliculares passam a constituir uma paliçada regular,
achatando-se no final desta fase.
Fase VI: Ovócitos em hialinização
Os ovócitos mostram-se modificados e sua principal característica é a hidratação sofrida
pelo citoplasma, que faz com que ocorra a coalescência dos grânulos de vitelo, tornando-os com
aparência de maiores e sem individualidade, dando ao citoplasma um aspecto manchado e róseo. Os
vacúolos lipídicos condensam-se em uma ou poucas gotas centrais que migram, depois para o polo
vegetativo da célula. O núcleo apresenta-se basófilo, com contornos irregulares, em função da
desintegração da carioteca, sofrendo migração para o polo animal (Figura 5).
Nos ovários ocorreram ainda a presença de outras estruturas derivadas do processo
ovocitário, como corpos marrons e atrésicos (Figura 6), que apresentaram alterações morfológicas
evidenciando a intensa desorganização celular , como enrugamento do folículo ovariano e ruptura
da zona radiata, estas estruturas serão gradualmente absorvidas por atividade fagocitária de
macrófagos e leucócitos.

LO
CJ

Figura 1 – Estágio imaturo, apresentando
células germinativas jovens (CJ) e lamelas
ovígeras (LO). Aumento 100X

Figura 2 – Célula do estoque de reserva.
Ovócito do estoque de reserva (OR); Nucleo
(N). Aumento 100X

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

1067

GV
VL

MV

Figura 3 – Ovócitos com vitelogênese lipídica e
proteica (vacúolos lipídicos (VL), grânulos de
vitelo (GV) e membrana vitelínica (MV)).
Aumento 100X.

Figura 4 – Ovócito com vitelogênese
completa (Maduro); Vacúolos lipídicos
(VL); Membrana vitelina (MV). Aumento
100X.

MV
CM

VL

OA

Figura 5 – Ovócito em hialinização; Vacúolos
lipídicos (VL); Membrana vitelina (MV).
Aumento 100X.

Figura 6 – Ovócito com atresia (OA) e corpo
marrom (CM). Aumento 100X.

ESPERMATOGÊNESES
As células espermatogênicas ocorrem em diferentes estágios da espermatogênese:
espermatogônias, espermatócitos e espermátides. Essas células formam cistos que ficam localizados
nos lóbulos seminíferos; cada cisto é rodeado por uma fina camada de tecido conectivo.
Na analise microscópica das gônadas, foi possível identificar os 3 estágios da
espermatogêneses, segundo Mendonça (2004);
-Espermatócitos primários: estão agrupados em cistos interligados; o mesmo apresenta
uma forma esférica e o citoplasma acidófilo, o núcleo é intensamente basófilo, sem nucléolo
aparente.
-Espermatócitos secundários: assim como os primários, os secundários estão agrupados
em cistos interligados; apresenta forma oval, o núcleo apresenta forma ovoide e ocupa quase toda a
célula, está repleto de grânulos de cromatina.
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-Espermátides: estão localizadas nas porções mais centrais do órgão, próximo ao lúmem
da gônada, são células pequenas, esféricas e a cromatina nuclear condensada.
Para a carapeba prateada Diapterus rhombeus, também pertencente a família Gerreidae,
no litoral de Pernambuco, Bezerra, Vieira e Santos (2001) observaram lâminas histológicas que
revelou a presença de ovogônias, ovócitos I e ovócitos II, ovócitos III e IV, ovócitos com atresia e
folículos rompidos, enquanto que nos testículos houve a presença de espermatogônias,
espermatócitos primários, secundários, espermátides e espermatozoides.
Em estudo realizado por Silva, Reis e Mello (2005), observando ovários de Eugerres
brasilianus, Diapterus rhombeus e Diapterus olisthostomus, do complexo estuarino-lagunar de
Cananéia-Iguape, estabeleceu, de acordo com as características citológicas das células germinativas,
oito estádios de maturação ovarianos: imaturo; em maturação inicial; em maturação final; maduro
inicial; maduro final; parcialmente esvaziado; totalmente esvaziado e em recuperação. Observou
seis fases ovocitárias de desenvolvimento gonadal: ovogônias, ovócito em estádio cromatinanucleolar, ovócito perinucleolar, ovócito cortical-alveolar, ovócito vitelogênico e ovócito maduro.
Estes dados corroboram com o nosso resultado, pois estas mesmas estruturas celulares
foram observadas nos diversos estádios de desenvolvimento gonadal para a espécie em estudo
sendo observadas em fêmeas ovogônias, ovócitos em estádio cromatina-nucleolar, ovócitos
perinucleolar, ovócitos cortical-alveolar, ovócitos vitelogênicos e ovócitos maduros e nos machos:
espermatogônias, espermatócitos, espermátides, e espermatozoides.
CONCLUSÃO
Nesse trabalho podemos observar a ocorrência de 6 estágios de desenvolvimento
ovariano para as fêmeas (gametogênese), e 3 estágios para os machos (espermatogênese), sendo
células germinativas jovens (ovogônias), ovócitos do estoque de reserva (perinucleolar), ovócitos
com vitelogênese lipídica (formação da vesícula vitelínica), ovócito com vitelogênese lipídica e
proteica (vitelogênese), ovócitos com vitelogênese completa (maduro), ovócitos em hialinização e
corpos marrons ou atrésicos, espermatócitos primários, secundários e espermátides.
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CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA E DEMOGRÁFICA DOS PACIENTES
INTERNADOS EM CAICÓ-RN E SUA RELAÇÃO COM INFECÇÕES POR Staphylococcus
Lígia Oliveira Pinto1, Gilmara Celli Maia de Almeida2, Nara Grazieli Martins Lima 3, Jamile
Marinho Bezerra de Oliveira4
RESUMO: Objetivou-se determinar os grupos mais vulneráveis às infecções por Staphylococcus,
diferenciando as infecções por S. aureus das demais estafilococcias. O estudo foi realizado com os
pacientes internados no Hospital Regional do Seridó, na cidade de Caicó-RN, os quais possuíam
lesão exposta em pele infectada por Staphylococcus, a partir da aplicação de um questionário
estruturado contendo perguntas sobre idade, sexo, causa da internação, número de internações
prévias, condições de moradia e trabalho, anos de estudo, entre outras questões. Como resultados
tem-se que os pacientes infectados por S.aureus eram mais velhos, média de 68,66 anos de idade, e
tiveram maior número de internações prévias, média de 1,8 internações. Além disso, 77,78% dos
pacientes com S.aureus possuíam algum comprometimento sistêmico, dentre os quais, 57,14%
tinham hipertensão e diabetes. Apesar de os pacientes infectados por S.aureus terem mais anos de
estudo (média de 3,44), a escolaridade ainda é considerada baixa. Há também uma condição sócioeconômica relativamente baixa, com menor número de bens e eletrodomésticos ou eletrônicos, de
maneira que a maioria não possuía aparelho de DVD (56,67%) e máquina de lavar (88,89%), além
de possuírem apenas um celular (44,44%). Os pacientes idosos acima de 68 anos, com
comprometimento sistêmico, submetidos a outras internações dentro de um ano e admitidos para o
tratamento de alguma lesão em pele foram os mais acometidos com infecção por S.aureus, devendo
ser tratados com uma maior atenção e cautela. O grau de instrução e renda dos indivíduos foi em
geral baixo, indicando um perfil de pacientes internados no hospital com condição sócio-econômica
desfavorável. É importante a execução de outros estudos para que se possam reafirmar esses
resultados em municípios interioranos do Estado e do país, e expandir a discussão do controle de
infecções nessas populações.
PALAVRAS-CHAVE: Epidemiologia; S.aureus; Staphylococcus.
INTRODUÇÃO
Staphylococcus aureus é uma das bactérias mais frequentemente identificadas como
causadora de infecções nosocomiais (MENDOZA et al, 2000). A preocupação com a disseminação
de S. aureus no ambiente hospitalar e na comunidade tem sido crescente e vem sendo objeto de
trabalho de vários autores desde a década de 1960 (AYLIFFE et al, 1967; SILVA et al, 2008).
Entretanto, esse evento tem sido pouco estudado em hospitais da região nordeste do Brasil (SILVA
et al, 2012).
Dentre os fatores de risco para infecção por Staphylococcus aureus resistente à
meticilina(MRSA) considera-se o tempo de internação, terapia prolongada com antibióticos,
presença de feridas, uso de catéter e o contato com pessoas que apresentam tais fatores de risco
(HADDADIN, FAPPIANO e LIPSETT, 2002; HARDY, HAWKEY, OPPENHEIM, 2004). Dessa
forma, o contato direto com essas infecções propicia a disseminação bacteriana, todavia, esse
contágio pode ser prevenido através da higienização e assepsia rigorosa das mãos, principalmente
dos profissionais da saúde, veículo principal para a transmissão de MRSA (HARDY, HAWKEY e
OPPENHEIM, 2004).
¹Discente do curso de Odontologia da Faculdade de Ciências da Saúde, Campus Caicó, UERN. e-mail: ligia.liginha@hotmail.com
²Docente do Departamento de Odontologia da Faculdade de Ciências da Saúde, Campus Caicó, UERN. e-mail:
gilmaracelli@yahoo.com.br
³Discente do curso de Odontologia da Faculdade de Ciências da Saúde, Campus Caicó. e-mail: narinhamartins@hotmail.com
4
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A transmissão desses microrganismos pode ocorrer de pessoa a pessoa pelo contato
direto ou indireto. A transferência depende de uma fonte (doentes ou portadores), da taxa de
microrganismos liberados, à capacidade de sobrevivência do agente e de sua patogenicidade, a
presença de indivíduos susceptíveis, da frequência de contatos entre susceptíveis e os
infectados/colonizados (SANTOS, 2000; SANTOS e DARINI, 2002). Nesse sentido, o controle e a
prevenção da disseminação de MRSA são essenciais para a prática da enfermagem e para a
segurança do paciente. A compreensão e consciência de ser potencial disseminador desse
microrganismo são fundamentais para a adoção cotidiana de medidas necessárias para interromper a
cadeia de transmissão desses agentes no ambiente de assistência à saúde (SILVA et al, 2010)
O uso de antimicrobianos mais caros, maior solicitação de serviços laboratoriais e o
aumento do tempo de internação são fatores que influenciam no aumento dos custos de tratamento
de infecções por MRSA (ABUDU et al, 2001), já as taxas de mortalidade relacionadas a esse tipo
de infecção variam entre 49 e 55% (ROSSI e ANDREAZZI, 2005). Portanto, é necessária a
realização de inquéritos que possam subsidiar a implantação e monitoramento de ações de controle,
minimizando o potencial da disseminação desse microrganismo, com consequente redução dos
riscos de infecções hospitalares. (SILVA et al, 2012)
A prevenção é extremamente importante e exige um conhecimento aprofundado das
taxas de infecção, tipo e natureza da infecção, ambiente de aquisição (comunitária, hospitalar, UTI)
e padrão dos organismos causadores. O conhecimento dos fatores de risco para o desenvolvimento
de infecção, principalmente quando adquirida na UTI, e sua relação com a mortalidade é essencial.
(LISBOA et al, 2007).
Para conhecer melhor a situação geral das estafilococcias no município de Caicó (Rio
Grande do Norte), decidiu-se realizar o presente estudo com o objetivo de caracterizar,
epidemiologicamente e de forma sócio-econômica, os pacientes internados no Hospital Regional do
Seridó que tinham infecção por Staphylococcus em lesão exposta na pele confirmada no período de
coleta de dados, a fim de se determinar quais os grupos mais vulneráveis a essas infecções.
MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa foi desenvolvida com base na resolução do Conselho Nacional de Saúde
número 196/1996 e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte com o parecer de número 001/11. O cenário de pesquisa foi o Hospital Regional
do Seridó, localizado em Caicó-RN, município de destaque na região potiguar.
Mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, os pacientes
internados na clínica médica, cirúrgica e Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional
do Seridó que possuíam algum tipo de lesão exposta em pele infectada, foram submetidos a um
questionário abordando aspectos como idade, sexo, motivo da internação, presença de doenças
crônicas (como diabetes) e/ou presença de alterações que comprometam o sistema imunológico,
bem como características sócio-econômicas, coletando informações acerca do nível de escolaridade,
renda familiar e características de moradia e utensílios domésticos.
Foi realizada análise descritiva dos dados, caracterizando sociodemograficamente os
sujeitos da pesquisa em relação a presença de Staphylococcus spp.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os Staphylococcus aureus resistentes à meticilina (MRSA) constituem na atualidade
uma das causas mais frequentes de infecção tanto em âmbito hospitalar, quanto na comunidade
(BETRIU et al, 2011; AGUDO et al, 2011), representando a causa primária de infecções em pele e
tecidos moles entre as pessoas, mesmo que não haja constante exposição aos centros de saúde.
(STEVENS et al, 2010)

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

1072

Devido a emergente gravidade e frequência dessas infecções, são importantes estudos
que busquem determinar o perfil das infecções por S. aureus, diferenciando-as das demais
estafilococcias, a fim de estabelecer grupos de riscos para esse contágio. Dessa forma, os
profissionais poderão atuar com maior atenção nesses grupos, melhorando o tratamento e reduzindo
a disseminação desse patógeno. Nesse sentido, foram entrevistados 39 pacientes (com algum tipo de
lesão exposta) internados no Hospital Regional do Seridó, dos quais 30 apresentaram ferida
comprovadamente infectada por Staphylococcus. Desses, 30% (n=9) eram infectadas pelo S. aureus
e 70% (n=21) por um tipo de Staphylococcus coagulase negativo (SCN). Através da figura 1 é
possível verificar a distribuição dos laudos microbiológicos das lesões presentes nos pacientes
entrevistados.

Figura 1: Distribuição percentual dos laudos microbiológicos provenientes das lesões dos pacientes
internados no Hospital Regional do Seridó. Caicó-RN, 2012
A média de idade dos pacientes que participaram da pesquisa foi de 64,74 anos. Ao
considerar apenas os pacientes com Staphylococcus spp., verificou-se que aqueles infectados pelo
S.aureus eram mais velhos (média de 68,66 anos) que os infectados por SCN (média de idade de
58,42). O sexo masculino foi o mais acometido pelas estafilococcias (56,67%; n=17), sejam elas
causadas pelo S. aureus (55,56%; n=5) ou SCN (57,14%; n=12). No estudo de Harris et al. (2011)
os S.aureus foram mais encontrados no sexo masculino (52%), e embora a média de idade também
tenha sido elevada (45 anos) foi inferior a encontrada no presente estudo. Já na pesquisa de Stevens
et al.(2010), a idade média foi menor, sendo semelhante para os portadores de MRSA (mediana 16,5
anos) e portadores S. aureus sensível à meticilina (MSSA) com mediana de 14 anos, mas
relativamente maior para os pacientes que não portavam o S.aureus (mediana de 22 anos).
O crescimento do Staphylococcus foi mais prevalente em pacientes que foram
internados para tratar de feridas em pele, de maneira que 43,33% (n= 13) foram admitidos no
Hospital Regional do Seridó para tratar úlceras de pressão, pé diabético, erisipela ou ferimento
infectado. Vale resslatar que 55,56% (n=5) das cepas de S.aureus foram identificadas nesses
pacientes. Além disso, a maioria teve internação prévia no período de um ano (53, 33%; n=16),
sendo encontrada uma média de 1,8 internações entre os pacientes que apresentavam S. aureus, e
entre aqueles com SCN, a média foi de 1,63 internações prévias.
Atualmente são encontrados tanto MRSA adquirido na comunidade (CA-MRSA) como
MRSA adquirido em hospital (HA-MRSA), sendo fatores de risco para o último a idade avançada,
hospitalização prévia, uso de catéter intravascular, colonização prévia por MRSA, presença de
feridas e/ou úlceras, uso prolongado de antibióticos e gravidade da doença. (HADDADIN,
FAPPIANO e LIPSETT, 2002; HARDY, HAWKEY e OPPENHEIM, 2004).
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Nesse contexto, o comprometimento sistêmico foi muito presente entre os entrevistados,
na medida em que 76,92% dos pacientes internados apresentavam alguma alteração, com percentual
maior entre aqueles com estafilococcia (83,33%; n=25), destacando-se a diabetes que foi
referenciada em 44,00% (n=11) dos casos. No que concerne a presença de S.aureus, 77,78% (n=7)
dos pacientes possuíam algum comprometimento sistêmico ou comorbidade, dentre os quais,
57,14% (n= 4) tinham hipertensão e diabetes. Quanto aos indivíduos com SCN, 85,71%(n=18)
possuiam doenças sistêmicas, dentre os quais 77,78%(n=14) eram diabéticos e 27,78%(n=5) eram
hipertensos (Figura 2).

Figura 2: Alterações sistêmicas ou comorbidades encontradas nos pacientes internados com laudo
comprovado de estafilococcia no Hospital Regional do Seridó em Caicó-RN.
No estudo realizado por Lisboa et al. (2007), descobriu-se que as bactérias mais
frequentemente isoladas em infecções nasocomiais foram S. aureus, correspondendo a 43% dos
casos, sendo que destes 63% eram cepas resistentes à meticilina (MRSA) e 64% dos isolados de S.
aureus era resistente a oxacilina. Além disso, os pacientes que apresentavam doenças crônicas (por
exemplo: diabetes e cardiopatia isquêmica) tinham quase sete vezes mais chances de apresentar
infecção nasocomial.
Entre os fatores considerados de risco para colonização e infecção por MRSA tem-se:
idade avançada, sexo masculino, hospitalização prévia, tempo de internação, manter-se internado
em UTI, possuir alguma doença crônica, estar sujeito ao tratamento prolongado com antibiótico, a
presença e tamanho de uma ferida, contato com pacientes colonizados ou infectados e a presença de
dispositivos de longa permanência invasivos (HADDADIN, FAPPIANO e LIPSETT, 2002).
Assim, entre os diversos fatores descritos na literatura, a presença de ferida foi evidenciada no
nosso estudo, e pode ser considerada um fator de risco para infecções por MRSA. Em 55,56% (n=5)
dos casos onde os S.aureus estava presente e 38,10% (n= 8) dos casos com presença de SCN, os
pacientes envolvidos foram internados com diagnóstico de escara, pé diabético, erisipela ou
ferimento. No estudo de Lisboa et al (2007), 5,7% das infecções aconteceram em feridas e 4,9% em
pele e tecidos moles.
No que se refere ao perfil sócio-econômico, os pacientes envolvidos na pesquisa eram
casados em sua maioria (38,46%), moravam em casa própria (46,15%) com os filhos (64,10%), os
quais tinham a maioria o número de três. Os resultados foram similares para os pacientes que
tinham suas lesões infectadas por Staphylococcus spp., na medida que a maioria era casado (40%
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n=12), morava em casa própria (66,67% n=20) e na companhia de filhos (63,33% n= 19). Esses
dados foram semelhantes em todos os grupos, independente se a bactéria envolvida era SCN ou S.
aureus. Em todos os grupos, os pacientes tinham predominantemente mais de quatro filhos
(pacientes com S. aureus- 44,44% / n=4; pacientes com SCN - 47,62% / n=10), embora em suas
residências habitassem predominantemente 3 (26,67%n=8), 4 (23,33% n=7) ou 5(20,00% n= 6)
pessoas. Além disso, foi verificado que quase todos os pacientes apresentavam moradias cujas ruas
eram calçadas ou asfaltadas, com eletricidade e água corrente na torneira, bem como residiam na
zona urbana (tabela 1). No que concerne ao fornecimento de água e habitação em área rural,
Stevens et al (2010) afirmaram que a falta de água corrente nas residências tem sido associada com
aumento das taxas de infecções em pele e trato respiratório na zona rural do Alasca, pois diminui
oportunidades de higienizar adequadamente as mãos e realizar higiene corporal. Nesse aspecto, os
pacientes investigados apresentam situação favorável para realizar higine pessoal e diminuir a
contaminação, caso sejam informados e conscientes da importância desse hábito para a saúde e
prevenção de doenças. Quanto ao número de pessoas que residiam nas casas dos pacientes
internados, houve variação entre os grupos (total de sujeitos da pesquisa, pacientes com
Staphylococcus spp., e nos grupos com S. aureus ou SCN). A maioria variou entre três ou quatro
membros na casa. Esses e outros dados sócio-demográficos podem ser melhor visualizados na
tabela 1.
Tabela 1: Características sócio-demográficas dos pacientes internados no Hospital Regional do
Seridó. Caicó-RN, 2012.
Distribuição por grupo de pacientes (de
Características sócio-demográficas
acordo com tipo de infecção)
Geral
Staphylococus
S.aureus SCN
Estado civil casado ou junto
38,46%
43,33%
55,56% 33,33%
Mora com os filhos
64,10%
63,33%
66,67% 61,90%
Mora em residência própria
71,79%
70,00%
55,56% 71,43%
Possui quatro filhos ou mais
43,59%
50,00%
44,44% 47,62%
Residem na casa quatro pessoas
20,51%
26,67%
44,44% 14,29%
Residem na casa três pessoas
30,77%
26,67%
11,11% 33,33%
Residência com água corrente na torneira 94,87%
96,67%
100%
90,48%
Residência com eletricidade
97,44%
100%
100%
95,24%
Residência em rua calçada ou asfaltada
69,23%
70,00%,
66,67% 66,67%
Residência situada em zona rural
10,26%
10,00%
11,11% 9,52%
Residência situada em zona urbana
89,74%
90,00%
88,89% 90,48%
Trabalha ou trabalhou a maior parte da
46,15%
50,00%
33,33% 57,14%
vida na agricultura
Os pacientes infectados por S.aureus estudaram por mais tempo, média de 3,44 anos de
estudo, enquanto que os pacientes com SCN a média foi de 2,6 anos, entre os quais, 33,33% (n=7)
eram analfabetos. Apesar disso, os pacientes com S. aureus têm uma condição sócio-econômica
relativamente menor, quando levado em consideração a quantidade de eletrônicos e utensílios
domésticos. Isso porque a maioria dos pacientes com S. aureus não possui aparelho de dvd
(56,67%) e máquina de lavar (88,89%), além de ter apenas um celular (44,44%), diferentemente do
encontrado nos pacientes com SCN em que a maioria relatou ter um aparelho de dvd (71,43%),
uma máquina de lavar (61,90%), e portarem três ou mais aparelhos celulares (42,86%), conforme
verificado na tabela 2. Ao considerar todos os sujeitos participantes da pesquisa, a maioria possuía
uma televisão, um rádio e uma geladeira, embora em geral não tivessem computador, carro, moto,
telefone fixo, acesso à internet e tv por assinatura (tabela 2). No estudo de Lestari et al. (2010),
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cujo objetivo era identificar determinantes de transporte de Staphylococcus aureus no hospital e na
comunidade, verificou-se que não havia diferenças significativas entre as variáveis demográficas e
socioeconômicas entre os dois grupos (hospital e comunidade), sendo as características mais
frequentes em ambas populações: sexo feminino, procedente da zona urbana, com baixa renda,
ensino fundamental completo e mais de 8 pessoas por domicílio (família). No estudo de Bratu et al.
(2006) a população coberta pelos hospitais que tinham alta prevalência de S.aureus apresentava
maior probabilidade de serem compostas por negros e hispânicos, mulheres, e com menos de 18
anos de idade. Além disso, eram frequentemente constituídas de indivíduos economicamente
desfavorecidos, e tinham três ou mais pessoas por domicílio.
Tabela 2: Quantidade e tipo de bens para a maioria dos pacientes internados no Hospital Regional
do Seridó, de acordo com o tipo de infecção. Caicó-RN, 2012.
Distribuição por grupo de pacientes ( de acordo com tipo de infecção)
Bens
Televisão
DVD
Rádio
Computador
Carro
Moto
Máquina de
Lavar
Geladeira
Telefone Fixo
Telefone
Celular
Acesso à
Internet

Geral
Nº de bens

%

Staphylococcus
Nº de bens
%

S.aureus
Nº de bens
%

SCN
Nº de bens

%

1
1
1
0
0
0
1

56,41%
56,41%
61,54%
71,79%
84,62%
74,36%
51,28%

1
1
1
0
0
0
0

56,67%
56,67%
63,33%
76,67%
83,33%
76,67%
56,67%

1
0
1
0
0
0
0

55,56%
55,56%
55,56%
100%
100%
100%
88,89%

1
1
1
0
0
0
1

57,14%
71,43%
66,67%
66,67%
76,19%
66,67%
61,90%

1
0
1

100%
92,31%
38,46%

1
0
1

100%
90,00%
40,00%

1
0
1

100%
100%
44,44%

1
0
3 ou +

100%
85,71%
42,86%

0

79,49%

0

80,00%

0

100%

0

71,43%

Quanto as profissões exercidas pelos pacientes, verifica-se a agricultura como a
principal atividade laboral, seguida de motorista e empregada doméstica (figura 3).

Figura 3: Trabalho exercido durante maior parte da vida dos pacientes com Staphylococcus spp.
internados no Hospital Regional do Seridó. Caicó-RN, 2012.
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A morbidade e mortalidade causadas por essas infecções são consideráveis, podendo-se
apreciar fatores importantes nesses casos, como a discussão da transmissão de infecções por
MRSA; a identificação de maneiras de prevenir estas infecções e a forma de tratar estes processos
infecciosos (RATTI e SOUSA, 2009). Silva et al. (2010) verificaram que 43,7% dos profissionais
da equipe de enfermagem não possuíam conhecimento sobre o motivo da resistência dos MRSA,
embora o controle e a prevenção da disseminação dessas bactérias sejam essenciais para a prática da
enfermagem e para a segurança do paciente. A compreensão e consciência de ser potencial
disseminador desse microrganismo são fundamentais para a adoção cotidiana de medidas
necessárias para interromper a cadeia de transmissão desses agentes, no ambiente de assistência à
saúde (SILVA et al, 2010).
CONCLUSÃO
O estudo sugere que pacientes de sexo masculino, idosos acima de 68 anos, com
comprometimento sistêmico, submetidos a outras internações dentro de um ano e admitidos para o
tratamento de alguma lesão em pele, são pacientes de risco para infecção por S.aureus. Apesar de
terem um maior nível de escolaridade, tem uma aparente pior condição sócio-econômica a partir da
análise dos utensílios domésticos. Esse grupo deve ser tratado com maior cautela pelos profissionais
de saúde, dando mais atenção a esses pacientes, no que dizem respeito à terapia antibiótica,
cuidados básicos, como lavagem das mãos, orientações ao acompanhante, a fim de se evitar a
disseminação de possíveis bactérias multirresistente. Existem na literatura poucos estudos com esse
enfoque, devendo-se estimular a execução de outros estudos a fim de que se possa embasar melhor
os resultados e confirmar esses grupos de risco.
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COMPETÊNCIA DE MOVIMENTO EM CRIANÇAS MATRICULADAS EM CRECHE
Francisca de Assis Jane Souza1 ; Humberto Jefferson de Medeiros2.

RESUMO
Durante muito tempo, a educação da criança foi considerada uma responsabilidade das famílias ou
de grupos sociais ao qual ela pertencia. A educação infantil realizada de forma complementar a
família é um fato recente, ampliando as suas oportunidades de interação social com outras crianças,
com a aprendizagem de novas habilidades. O presente estudo teve como objetivo analisar o nível de
competência de movimento em crianças matriculadas em creche. A pesquisa foi do tipo descritivo,
utilizando como paradigma o modelo bioecológico proposto por Bronfenbrenner. A população foi
composta por crianças matriculadas na creche Sonho Colorido em Mossoró/RN, sendo a amostra
representada pela turma infantil I, composta de 14 crianças, sendo 04 do sexo masculino e 10 do
sexo feminino no turno da manhã com idade de quatro anos. Como instrumento de medida foi
utilizado para a avaliação motora a Movement Assessment Battery for Children (M-ABC) proposta
por Henderson, Sugden (1992) e às características do ambiente familiar os tutores responderão ao
questionário Affordances in the Home Enviroment for Motor Development- AHMED proposto por
Rodrigues, Gabbard (2007). Para análise foi utilizado o teste t de student para verificar as possíveis
diferenças entre os sexos ao nível de significância de 5%. Como resultado encontrou-se para
AHEMD entre meninos e meninas (t = 0,778; p = 0,452), pra CHECKLIST (t = 2,43; p = 0,032*) e
para a idade ( t = - 0,61; p = 0,568) onde não encontrou-se diferença. Assim, podemos concluir
que o ambiente familiar provavelmente esteja contribuindo para um maior repertório motor das
crianças do sexo feminino e que as oportunidades de movimento no espaço interior estejam
refletindo nas atividades diárias do contexto escolar.
PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento motor, habilidades motoras e escolares.
INTRODUÇÃO
Ao ingressar na creche ou na pré – escola, as crianças de zero a seis anos têm
ampliadas as suas oportunidades de interação social com outras crianças, bem como a aprendizagem
de novas habilidades. Este local educacional é adequado para interação com os tutores das crianças,
sendo definindo no Art 277 da Constituição Federal/ 1988 que é dever da família, da sociedade e do
estado assegura a criança e ao adolescente com absoluta prioridade, a vida, saúde alimentação e
educação, dentre outros (CRAIDY, KAERCHER, 2008).
Aspectos do cotidiano vêm alterando as atividades diárias das crianças. Se o avanço
tecnológico trona-se um aliado para alguns grupos musculares principalmente os da motricidade
fina (atividades manuais), caso específicos dos jogos eletrônicos. Por outro lado, uma falta de
atividades físicas diárias, onde envolva um maior numero de grupos musculares, sofrem influências
pela falta de segurança as questões climáticas contribuindo para inatividades e sedentarismo.
Sendo a atividades motoras um dos pilares da proficiência motora, concretizando, dessa
forma, um componente fundamental da criança, sendo fator importante do seu cotidiano em
diferentes ambientes ou envolvimentos: casa, escola, amigos e parceiros, grupos organizados, etc.
Torna-se uma qualidade básica para realização de tarefas diárias e controlar seu corpo de forma
mais eficiente no tempo e no espaço. (MALINA; BOUCHARD, 2002; FARIAS; SALVADOR,
2005).
Avaliar competência de movimentação da criança através de testes motores torna-se
ferramentas essências para professores de creche, pois podemos identificar possíveis perturbações e
1-Discente do Curso de Educação Física Campus Central, UERN, E-mail: jane.sousa2010@hotmail.com
2-Discente do Curso de Educação Física Campus Central, UERN, E-mail: hjmbeto@bol.com.br
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baixos índices nos níveis de habilidades, pois a atividade motora e considerada como um dos pilares
da proficiência motora, concretizando, dessa forma, um componente fundamental da criança,
constituindo-se como um fator importante do seu cotidiano em diferentes ambientes ou
envolvimentos: casa, escola, amigos e parceiros, grupos organizados, etc. (MALINA;
BOUCHARD, 2002; CARDOSO, SILVA, SILVA, VASCONCELOS, 2009).
Atualmente os estudos em desenvolvimento infantil recebem uma grande influência das
teorias ecológicas, observando a criança de forma holística com suas competências, motoras,
cognitivas e afetivas. Biscegli et al. (2007) correlacionando estado nutricional e desenvolvimento
psicomotor em crianças de creche, encontrou uma grande correlação entre alta prevalência de
distúrbios nutricionais e atraso no desenvolvimento motor, alertando também para questões da
interferências de fatores sócio econômicos e culturais no crescimento e desenvolvimento infantil.
Num estudo realizado em ambientes domésticos no Ceará - Brasil, Nobre et. al. (2009)
entrevistaram 128 tutores responsáveis por crianças com idade entre 18 e 42 meses, encontraram
resultados bastante preocupantes, pois mostram uma prevalência da inadequação das estruturas
arquitetônicas das residências favorecedoras do desenvolvimento motor e a inexistência de
materiais suficientes ao desenvolvimento da motricidade grossa e fina de crianças. Portanto, ao se
constatar que, de maneira geral, que as Affordances presentes no microssistema (Família)
mostraram insuficiência para promover o desenvolvimento motor das crianças.
Tandradeet al (2005), observando a associação do ambiente familiar e o
desenvolvimento cognitivo infantil,a escolaridade materna e as qualidades das estimulações
oferecidas as crianças encontrou grande correlação entre a importância do estimulo domestico e o
nível de desenvolvimento cognitivo infantil. Estudos sobre os níveis de aquisição de habilidades
em crianças vêm demonstrado que o movimento quando enriquecido e bem orientados podem
influenciar no que e como aprender, melhorando a foram com o mesmo interage nos cenários de
aquisição.
Palma, Pereira, Valentini (2009) investigando a influencia de distintos programas de
movimento sobre o desenvolvimento motor de pré - escolares com diferentes níveis de habilidade,
com 70 crianças com idade entre 5 e 6 anos que freqüentam uma creche na cidade de Braga em
Portugal, confirmaram a importância de implementação de programas de movimento para crianças
de terna idade, com espaços, materiais e instrução adequadas, em que a oferta de atividades
contemple suas necessidades de jogo, de tal forma a garantir que, independentemente de seus níveis
de habilidade, possam apresentar progressos em suas aprendizagem.
Sendo a creche um local de novas descobertas e que deveria planejar atividades para o
desenvolvimento de uma alfabetização motora da criança, torna-se um contexto para realização de
estudos nesta perspectiva. Assim, baseado nesses aspectos, formulamos nosso objetivo geral
Analisar o nível de competência de movimento em crianças matriculadas em creches na cidade de
Mossoró.
MATERIAL E MÉTODOS
Pesquisa do tipo descritiva objetivando-se analisar as competências de movimento em
crianças matriculadas. A população foi composta por 14 Crianças de ambos os sexos matriculado na
Creche Sonho Colorido em Mossoró/RN na turma infantil I, sendo 4 do sexo masculino e 10 do
sexo feminino, turno da manhã, idade de quatro anos participantes do estudo
espontaneamente.Como instrumento de medida foi utilizado o (Checklist) : Movement Assessment
Battery for Children (M-ABC) - Henderson, Sugden (1992) O “Checklist” da bateria de Movimento
ABC foi elaborado para ser utilizado por professores e outros profissionais, bem como pais visando
proporcionar um primeiro contato com a avaliação de dificuldades de movimento. Pode ser usado
de várias formas, fornecendo, em poucos minutos, tanto uma breve descrição simplificada das
habilidades atuais da criança, ou poderá acumular informações por um longo período de tempo, a
partir de observações por uma semana ou mais. Ele auxilia a identificar os problemas da criança e
uma pontuação alta implica na descoberta da existência de dificuldades expressivas. e o
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Questionário: Affordances in the Home Enviroment for Motor Development – AHMED, Rodrigues,
Gabbard (2007). O “Checklist” é composto de 5 (cinco) partes. As primeiras 4 (quatro) tratam
progressivamente de interações complexas entre a criança e o ambiente físico. A quinta preocupa-se
com a variação do comportamento que pode afetar o desempenho da criança sendo, portanto,
relevante para a interpretação do “Checklist” como um todo. Para o Questionário. O tutor
(responsável) da criança recebeu o questionário na escola respondeu e devolveu a professora
durante a aula onde o aluno foi observado durante seu contexto diário. O tratamento estatisco
atendeu aos conceitos de cientificidade em consonância às considerações básicas do tratamento
estatístico, a fim de manter-se a cientificidade da pesquisa, em que se considere o nível de
significância de p < 0,05, isto é, 95% de probabilidade para as afirmativas e/ou negativas, denotadas
durante as investigações. Para análise dos dados foi utilizada a estatística descritiva, com medidas
de tendência centra de distribuição de freqüência e o teste U de Mann – Whitney para dados não
paramétricos ou teste t de student para dados paramétricos para verificar as possíveis diferenças
entre os sexos ao nível de significância de 5%.
RESULTADOS E DISCURSÕES
Observando a tabela 01, podemos analisar que as oportunidades oferecidas em casa para as
crianças, não mostraram muita diferença significativas, embora para as do sexo feminino de acordo
com os dados obtidos da tabela, mostram que diante o espaço exterior tiveram média de 50 %
FRACO e 40 % BOM, obtendo mais oportunidades de brincar, correr e utilizar seus brinquedos
como bolas, jogos de montar, materiais locomotores como triciclos, carrinhos, devido suas casas
terem um espaço mais amplo comparados ao espaço exterior das residências do sexo masculino
que tiveram com media de 75 % FRACO e 25 % BOM.
Tabela 01- Percentual de oportunidades e estímulos motores presentes nas residências de acordo
com o sexo.
Fatores
Sexo
Classificação %
Muito Fraco Fraco
Bom
Muito Bom Ótimo
Espaço Exterior
M
75
25
F
10
50
40
Espaço Interior
M
25
75
F
10
90
V. de Estimulação
M
25
75
F
10
20
10
60
Motricidade Fina
M
50
50
F
50
20
30
Motricidade Grossa
M
25
75
F
50
20
20
10
Neste caso, o sexo feminino respondeu aos objetivos e oportunidades voltadas a estímulos
motores, das crianças, no espaço interior das residências das crianças do sexo feminino obtiveram
(90 %) com relação ao sexo masculino que foi (75 %), já a motricidade fina dos sexos masculinos
tiveram média de (50 %) FRACO e (50 %) BOM, enquanto o sexo feminino teve (20 %) FRACO e
(30 %) BOM, em relação a média da motricidade grossa do sexo masculino (25%) FRACO e (75
%) BOM enquanto o sexo feminino obteve média de (50%) FRACO e (30%) BOM, mesmo assim
a motricidade grossa ofertadas em casa para ambos os sexos não mostraram muita diferencia
significativa.
De acordo com Biscegli et al (2007) sabe-se que os primeiros anos de vida, são importantes
para a aquisição dos conhecimentos e habilidades, motivo pelo qual é importante promover o
desenvolvimento infantil na escola, falam também sobre á importância da relação entre
profissionais e família para um bom desenvolvimento da criança. Citam também que a criança
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necessita muito do convívio da creche, sendo fundamental para seu desenvolvimento, pois o
ambiente e o resultado da interação entre as características biológicas da criança e os fatores
culturais e sociais que ela esta inserida.
Segundo Glória, Araújo (2007), os mesmos citam que a criança precisa de um ambiente que
a prepare e a estimule para poder usar suas capacidades e quanto mais ricas forem suas situações
vividas, melhor será seu desenvolvimento num todo.
Já Tolocko, Brollo (2010) diz que devido as mudanças na sociedade, alterou-se muito o
estilo de vida das crianças, diminuindo assim suas possibilidades de movimento em decorrência do
trafego urbano, da violência nas ruas, pouco espaço público para realizarem suas brincadeiras,
também não deixando de comentar que elas habitam em casas ou apartamentos pequenos, vivem
com pouco estímulo,assim passam a serem classificadas como pessoas sedentárias.
Pellegrine, Basela (2007) diz que as brincadeiras de correr, pular corda, e várias outras
proporcionam bom desenvolvimento. Cabral, (2007) relata que a criança que tem boa coordenação
motora, e também uma prática de estimulações em atividades realizadas, permite ao cérebro mais
estímulos para que haja um equilíbrio em seus estímulos. Portanto e importante que as crianças
tenham mais oportunidades de estímulos, que suas famílias proporcionem mais espaço para elas se
desenvolverem e obtêm um resultado positivo no que diz respeito ao desenvolvimento motor da
criança.
Tabela 02- Diferença de médias entre AHEMD, CHECKLIST e IDADE para ambos os sexos.
Variáveis
Sexo
N
X
Sd
F
T
Sig
AHEMD
CHECKLIST
IDADE

1(M)
2 (F)
1 (M)
2 (F)
1 (M)
2 (F)

* Diferença significativa para p≤0,05;

4
10
4
10
4
10

13,00
11,80
91,00
86,30
47,50
48,60

3,36
2,29
5,09
2,35
3,87
3,47

0,516

0,778

0,452

2,13

2,43

0,032*

0,383

-0,61

0,568

Na Tabela 02 ,quando observamos os dados da tabela, vemos que no AHEMD não há uma
diferença significativa para as atividades realizadas em casa, tendo o (p = 0.452) para ambos os
sexos. Já observamos na tabela que no CHECKLIST nas atividades realizadas no ambiente escolar
houve uma diferença significativa tendo (p= 0,032), no que diz respeito que o sexo feminino são
mais estimuladas que o masculino. Dessa forma o sexo feminino possui mais estímulo que o sexo
masculino, devido elas serem mais inquietas, demonstrarem mais rapidez em vestir uma roupa,
calçar um sapato, receber uma bola, correr ou pular de uma perna só sem ajuda e estarem mais
ativas para participarem de competições.
De acordo com Berlezeet al (2007) esses autores citam que os fatores ambientais interferem
no desenvolvimento da criança, tanto nos aspectos motores como físicos. Os ambientes que eles
estão inseridos exercem grandes influências nos seus hábitos diários, por isso que o
desenvolvimento motor deles deve ser bem estimulado para não ocorrer problemas no futuro.
Andrade et al (2004) diz que para cada idade o movimento toma características
significativas e apresenta aquisição ou aparição de determinados comportamentos motores de
importância para o desenvolvimento da criança que se divide em três categorias: são eles os
movimentos Estabilizadores de equilíbrio e sustentação, Locomotores são a mudança de locomoção
e por fim os Manipulativos sendo constituídos de apreensão e recepção de objetos, esses autores
citam que e de acordo com a faixa etária que esses movimentos estão em estágios e fases diferentes.
Outro fator que provavelmente possa estar interferindo venha ser a falta de motivação e
afetividade por parte dos meninos, contribuindo muito para tais resultados. Assim Biscegli et al
(2007) confirmam que o ambiente escolar e fundamental para a socialização e desenvolvimento da
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criança e que as brincadeira são muito importante para o desenvolvimento infantil como também a
integração das competências cognitivas, motora e afetiva da criança.
Em relação às idades, não houve diferencia significativa (p = 0,568), em relação ao sexo o
que reforça uma homogeneidade da turma em estudo.
Tabela 03- Classificação para o AHEMD e CHECKLIST para ambos os sexos.
Variáveis
Sexo
Classificação %
Média
Baixo
AHEMD
1
75%
25%
2
80%
20%
CHECKLIST
Prob. Mov. Def)
Em Perigo
1
75%
25%
2
0%
100%
Porém no CHECKLIST, podemos observar o ambiente escolar de cada individuo e
encontramos que a probabilidade de movimento com indefinido atingiu uma média de 75 %
traduzindo que os meninos no ambiente escolar estão com mais dificuldades de realizar as tarefas
como vestir uma roupa, abotoar um botão, amarrar os cadarços de um sapato, segurar instrumentos
usando tensão e pressão apropriada como tesoura, lápis, reconhecer as próprias partes do corpo, ou
seja atividade da vida diária, necessitem de maiores estímulos.
Contrapondo, as crianças do sexo feminino apresentam 100% na categoria de perigo, mais
sua probabilidade de movimento indefinido esteja igual a 0% demonstrando melhores
oportunidades de movimento no ambiente familiar interior e exterior contribuindo com um bom
espaço para brincar dentro e fora de sua residência.
Com relação ás variáveis do AHEMD e CHECKLIST, Andrade et al (2005), diz que a
família desempenha um papel importante para o desenvolvimento cognitivo infantil da criança, o
contato com a família proporciona uma boa estimulação, cuidados e principalmente educação nessa
fase que a criança vive.
Santos, Moura (2002) afirmam que a escola é de fundamental importância, sendo um
ambiente favorável onde as crianças possam ter um desenvolvimento harmonioso. Assim, podemos
evidenciar que na Tabela 03 o resultado do AHEMD não obteve uma média diferente entre os
sexos, sendo que as médias para o sexo feminino e masculino foram muito próximas, tanto para a
categoria média como para categoria baixa.
Portanto, de acordo com Neto et al (2007) eles afirmam que o desenvolvimento humano é
bastante influenciado por alguns fatores, sendo eles aspectos cognitivos, afetivos e motores, dessa
forma entendemos que o desenvolvimento de uma criança não acontece em um processo rápido,mas
ele e continuo e acontece durante toda a vida, sendo que pode ser acelerado quando o individuo
possuem um grão de estimulo mais acelerado o que aconteceu com o estudo feito com relação ao
sexo feminino desse estudo.
Assim, as atividades realizadas no ambiente familiar, a classificação do AHEMD teve quase
o mesmo resultado, portanto essa categoria se encontra num ponto mediano, sendo que no ambiente
escolar os de sexo masculino apresentaram mais dificuldades que o feminino.
CONCLUSÕES
Ao ambiente familiar e os fatores do AHEMD as meninas apresentaram melhores valores
somente para os estímulos da categoria de espaço interior. Ao comparar entre os sexos em relação
ao AHEMD não foi encontrada diferença de oportunidades motoras para o ambiente familiar num
todo. Porem as atividades na escola demonstrou diferenças significativas de uma melhor adaptação
entre a pessoa e o ambiente para o sexo feminino. Evidenciar-se assim que as meninas
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demonstraram num âmbito mais abrangente uma maior desenvoltura motora e de estimulação, tanto
no ambiente familiar com na escola.
Assim, podemos concluir que o ambiente familiar provavelmente esteja contribuindo para
um maior repertório motor das crianças do sexo feminino e que as oportunidades de movimento no
espaço interior estejam refletindo nas atividades diárias do contexto escolar.
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COMPOSIÇÃO DA COMUNIDADE DE MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS
ASSOCIADOS A SUBSTRATO NATURAL E ARTIFICIAL NO RIO APODI-MOSSORÓ.
Pedro Gomes da Silveira Neto¹; Iron Macêdo Dantas²; Janay Clésia Menezes Mota³; Atarissis
Morais dias4; Wesley Alves Rodrigues5
RESUMO: Os macroinvertebrados são importantes decompositores de detritos, sendo amplamente
utilizados como bioindicadores de qualidade de água, devido a seu hábito sedentário e ciclos de
vida curtos que permitem que eles reflitam rapidamente as modificações ambientais na estrutura das
suas populações e comunidades, para estudo da comunidade deste organismos são utilizadas coletas
de sedimento com o uso de draga, pegador ou de substrato artificial. A realização desse trabalho
teve como objetivo determinar a estrutura taxonômica dos invertebrados em substrato artificial
(brita) e natural (sedimento); Verificar influencia do substrato artificial na composição e riqueza
taxonômica dos macroinvertebrados bentônicos. Foram realizadas 2 coletas, as quais iniciaram-se a
partir de 60 dias após a montagem do experimento com intervalos de 60 dias. Em cada coleta,
foram retiradas 2 gaiolas de britas, como também foram coletadas amostras de sedimentos
utilizando draga de Van Veen (2 dragas por coleta) para ser utilizado como comparativo da
eficiência dos substratos artificiais. O experimento foi montado em um trecho do Rio ApodiMossoró, dentro da zona urbana da cidade de Mossoró-RN, na área do IBAMA-Mossoró. Os
organismos encontrados foram triados em bandejas plásticas e conservados em álcool a 70%. Foram
encontrados 1.573 indivíduos com maior abundância de gastrópodes. Os grupos tróficos funcionais
presentes foram: detritívoro, herbívoro-coletor, raspador, filtrador, predador. Os dois substratos
foram eficientes com relação à riqueza taxonômica e abundância, sendo o substrato artificial o que
apresentou maior quantidade de indivíduos.
PALAVRAS-CHAVE: Macroinvertebrados bentônicos; substrato artificial; Rio.
INTRODUÇÃO
O estudo da qualidade da água em ambientes lóticos nos últimos anos, tem se tornado cada
vez mais importante devido a grande ação antrópica sobre esse ambiente, atividades como a
agricultura, construção de barragens e o crescimento das cidades entorno desses ambientes, vem
causando alterações cada vez mais negativas. Os rios integram tudo que acontece nas áreas de
entorno, considerando-se o uso e ocupação do solo (CALLISTO et al., 2001).
A comunidade de macroinvertebrados bentônicos constitui um grupo de organismos de água
doce que colonizam tanto ambientes lênticos como lóticos (RIBEIRO e UIEDA, 2005; MERRIT e
CUMMINS, 1996). Por serem um grupo extremamente sensível à mudanças ambientais, os
macroinvertebrados vem sendo estudados cada vez mais em análises preliminares das condições
ambientais. Qualquer impacto por ação antrópica em um ambiente, seja ele lótico ou lêntico é
perceptível primeiramente na variedade ou presença de certos macroinvertebrados no ecossistema
impactado. Entre esses organismos os insetos se destacam em relação à diversidade e abundância.
Sua distribuição está relacionada a características morfométricas e físico-químicas do ambiente, à
disponibilidade de recursos e ao hábito das espécies (RIBEIRO e UIEDA, 2005; BOLTOVSKOY
et al., 1995. MERRIT e CUMMINS, 1996).
Esses organismos são considerados bioindicadores porque, em determinadas condições
ambientais, os grupos mais resistentes podem se tornar numericamente dominantes, enquanto outros
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mais sensíveis podem se tornar raros ou ausentes (BRIGANTE et al., 2003), isso nos permite
avaliar de forma prática os efeitos causados por poluição nos ambientes aquáticos continentais.
O uso de substratos artificiais padronizados tem sido utilizado como uma forma de amenizar
os problemas de variabilidade dos substratos naturais nos diferentes locais a serem estudados, sendo
uma técnica empregada desde 1930 (GUERESCHI, 2004).
Os substratos artificiais são artefatos que procuram imitar, de forma parecida, as
características do ambiente a ser amostrado, contendo material disponibilizado para a colonização
por organismos bentônicos (BICUDO e BICUDO, 2004). Outras vantagens da utilização dos
substratos artificiais são: a redução da variabilidade entre as amostras; maior controle das variáveis
sobre o estudo; amostragens não destrutivas no ambiente estudado; amostradores baratos e de fácil
confecção; unidade amostral com menor quantidade de material estranho, permitindo uma triagem
mais rápida (BICUDO e BICUDO, 2004).
A Bacia do Apodi-Mossoró ocupa uma superficie de 14.276 km2, correspondendo a cerca
de 26,8% do território do estado do Rio Grande do Norte. O Rio Apodi-Mossoró é o principal rio
que do nome a bacia, nascendo no Oeste e depois de percorrer 210 km desagua no Litoral Norte. A
Bacia Hidrográfica do Apodi-Mossoró, banha cerca de 28% da superficie do estado e apresenta o
Apodi-Mossoro como o seu principal curso d'agua (PAIVA SOBRINHO, 1999). Esse rio já foi
navegável por pequenas embarcações, se tornando na época umas das principais rotas comerciais
que ligavam a cidade de Mossoró, ao porto de Areia Branca no litoral da Costa Branca, mas com a
construção de diversos barramentos em seu leito esta navegação entre o rio e o mar fica restrita ao
barramento da comunidade de Passagem de Pedras.
Esse trabalho teve como objetivo determinar a estrutura taxonômica dos invertebrados em
substrato artificial (brita) e natural (sedimento); Verificar influencia do substrato artificial na
composição e riqueza taxonômica dos macroinvertebrados bentônicos; Identificar os grupos
funcionais de alimentação da fauna de invertebrados presentes no substrato artificial e natural.
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi montado em um trecho do Rio Apodi-Mossoró, dentro da zona urbana da
cidade de Mossoró-RN (Figura 1a), na área do IBAMA-Mossoró (Figura 1b), a 5'11”49,13º de
latitude sul e 37'20”08,25º de longitude oeste. Para o estudo da colonização dos macroinvertebrados
foi utilizado brita (substrato artificial) para comparação com sedimento do leito do rio (substrato
natural) (Figuras 2a e 2b). Foram confeccionadas gaiolas com tela de polietileno com 2 cm de
abertura de malha contendo um conjunto de aproximadamente 300 pedras de brita; Dez gaiolas
foram distribuídas aleatoriamente na região marginal do Rio Apodi-Mossoró a uma distancia de
aproximadamente 1 m da margem e a uma profundidade máxima de 0,30 m. Foram realizadas 2
coletas, as quais iniciaram a partir de 60 dias após a montagem do experimento com intervalos de
60 dias. Em cada coleta, foram retiradas 2 gaiolas de britas, como também foram coletadas amostras
de sedimentos utilizando draga de Van Veen (2 dragas por coleta) para ser utilizado como
comparativo da eficiências dos substratos artificiais. A utilização de gaiolas excedentes foi
necessária para garantir o numero mínimo de coletas por se tratar de um ambiente publico e que
está sujeito a interferência externas. Os substratos coletados foram lavados em campo com água
corrente utilizando-se peneiras sequenciais de 500 μm e 200 μm de abertura de malha. O material
lavado foram transferido para depósitos plásticos etiquetados, fixado em alcool a 70% e conduzidos
ao laboratório. A triagem foi realizada no laboratório de biologia da UERN sob bandejas
transiluminadas. A identificação dos invertebrados foi feita sob microscópio estereoscópico e a
classificação com auxilio de bibliografias especializadas. Os dados foram analisados
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qualitativamente através de distribuição de frequências e quantitativamente levando em
consideração a área da draga e das gaiolas.

Figura 1a: Localização geográfica da cidade de
Mossoró

Figura 2a: Substrato artificial (brita)

Figura 1b: Local das coletas na zona urbana

Figura 2b: Sedimento do leito do Rio

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram encontrados 1.573 indivíduos com uma maior abundância de gastrópodes 1.322
indivíduos divididos em 5 táxons, seguido do filo annelidae 225, hexapoda 16 e crustáceo 1
individuo. Também verifica-se que a maior variedade taxonômica também pertence a esse filo. Os
grupos tróficos funcionais presentes foram: detritívoro, herbívoro-coletor, raspador, filtrador,
predador (Tabelas 01 e 02).
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Tabela 1: Frequência absoluta e grupo funcional em número de organismos/m2 coletados em um
trecho urbano do Rio Apodi-Mossoró.
Táxon
Grupo Funcional
Coleta 1
Coleta 2
Draga Sub.artificial Draga Sub.artificial
Mollusca
Melanoide
Detritivoro
243
203
374
390
Pomacea
Coletor
1
9
19
23
Biomphalaria
Raspador
7
12
38
Bivalvia
Filtrador
1
8
Physidae
Detritivoro
3
Insecta
Hydrophilidae
Coletor
1
Corixidae
Predador
1
3
Chyronomidae
Coletor
5
2
3
1
Annelida
Oligochaeta
Filtrador
81
144
Crustacea
Decapoda
Predador
1
Tabela 2: Frequência relativa, e grupo trófico funcionais dos organismos Coletados em um trecho
urbano do Rio Apodi-Mossoró.
Táxon
Grupo Funcional
Coleta 1
Coleta 2
Draga Sub.artidicial Draga Sub.artificial
Mollusca
Melanoide
Detritivoro
3037,5
5623,1
4675
10803
Pomacea
Coletor
12,5
249,3
237,5
637,1
Biomphalaria
Raspador
87,5
150
1052,6
Bivalvia
Filtrador
12,5
221,6
Physidae
Detritivoro
83,1
Insecta
Hydrophilidae
Coletor
27,7
Corixidae
Predador
27,7
83,1
Chyronomidae
Coletor
62,5
55,4
37,5
27,7
Annelida
Oligochaeta
Filtrador
1012,5
3988,8
Crustacea
Decapoda
Predador
27,7
Verifica-se uma maior riqueza taxonômica como também maior abundância no substrato
artificial que utilizou gaiolas com brita. Esta constatação na segunda coleta é mais presente uma vez
1 Discente do curso de Ciencias Biologicas - FANAT, Campus Central, UERN. E-mail: pedropg1@msn.com
2 docente do DECB - FANAT, Campus Central, UERN. E-mail: irondantas@uern.br
3, 4, 5 Discente do curso de Ciencias Biologicas- FANAT, Campus Central, UERN; E-mail:janayclesi@gmail.com;
tarissis@yahoo.com.br; wesleyrod25@hotmail.com
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que o substrato artificial permaneceu no leito do rio por um período de cinco meses favorecendo a
colonização dos macroinvertebrados neste substrato.
CONCLUSÃO
Os dois substratos foram eficientes com relação à riqueza taxonômica e abundância, sendo o
substrato artificial o que apresentou maior quantidade de indivíduos;
O grupo funcional mais presente foi detritívoro e coletor;
Necessita-se repetir este experimento com um maior número de amostras.
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CONCEPÇÃO DE SAÚDE/DOENÇA QUE PERMEIA A FORMAÇÃO DO
ENFERMEIRO: (IN)COERÊNCIA ENTRE INTENÇÃO E GESTO
Claudielly Ferreira da Silva1; Moêmia Gomes de Oliveira Miranda2

RESUMO
O presente artigo teve como objetivo discutir a concepção de saúde/doença que permeia a
formação do enfermeiro na Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte- FAEN/UERN. Tentando responder a esse objetivo levantamos as
concepções de saúde/doença que permeiam os projetos de intervenção construídos por ocasião
do estágio supervisionado do oitavo e nono período da FAEN/UERN, referentes aos
semestres 2010.2 e 2011.1, respectivamente. Os dados apreendidos sofreram leituras
sucessivas na perspectiva de identificar categorias. Após este momento o material foi
submetido a um novo exame onde estabelecemos as relações e associações entre eles e, assim,
passando então a combiná-los, separá-los ou reorganizá-los. Esse movimento buscou ampliar
o campo de informações, produzindo um novo conhecimento. A análise desse material
possibilitou a percepção das disparidades entre intenção e gesto, ou seja, existe uma intenção
explícita no Projeto Político-Pedagógico da instituição em formar enfermeiros considerando a
concepção ampliada sobre o processo saúde/doença, evidenciada pelo Movimento da Reforma
Sanitária Brasileira. No entanto, ao traduzir em gesto, percebemos que os acadêmicos
apreendem a importância da concepção para a reorientação do trabalho em
saúde/enfermagem, porém, durante o Estágio, em geral, não conseguem avançar, e constroem
estratégias para o enfrentamento dos problemas identificados na realidade, ancoradas em uma
concepção multicausal como explicativa para o processo saúde/doença. Concluímos que, essa
forma de pensar/fazer em saúde fragiliza a formação política, uma vez que não possibilita o
compromisso do enfermeiro com a transformação de uma determinada realidade de exclusão
social.
PALAVRAS - CHAVE: Concepção de saúde/doença; Estágio; Formação em Enfermagem.
INTRODUÇÃO
Ao adentrar na universidade o acadêmico traz consigo uma série de concepções
construídas em sua vida. Essas concepções são marcadas, muitas vezes, pelas ideologias
dominantes da sociedade, que visam capturar o pensamento crítico e dessa forma exercer o
“controle” da sociedade para atender ao modelo econômico hegemônico, dependendo da
correlação de forças estabelecidas. É nesse sentido que as concepções de “saúde” e “doença”
são concebidas, advindas de uma forma de pensar/fazer pautadas no modelo flexneriano,
hegemônico na saúde/enfermagem.
As discussões que visam à ruptura com esse pensar/fazer hegemônico, são
desencadeadas desde o primeiro período da Faculdade de Enfermagem da Universidade do
Estado do Rio Grande do Norte (FAEN/UERN), em especial, por meio de disciplinas como:
Fundamentos da Sociologia, Fundamentos da Filosofia e mais fortemente a Universidade e a
produção da Força de Trabalho em Enfermagem, e se estendem por toda a matriz curricular
do curso.
A necessidade de compreensão e exercício de uma nova concepção de saúde/doença é
evidenciada na década de 1980, período de efervescência do Movimento de Reforma Sanitária
Brasileira e consolidação do Sistema Único de Saúde. Neste cenário, saúde passa a ser
1 Discente do Curso de Enfermagem, campus Central, UERN. E-mail: Claudiellyferreira@hotmail.com
2 Docente do Curso de Enfermagem, campus Central, UERN. E-mail: moemiagomes@gmail.com
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considerada não mais enquanto ausência de doença, mas sim, como produto da relação da
inserção dos indivíduos nos processos de produção e reprodução social.
Este cenário contribuiu para o fortalecimento, na enfermagem, da preocupação em
torno da necessidade da construção de um pensamento crítico, identificando na formação, um
dos espaços, para o alicerce e consolidação dessas reflexões.
Ressaltamos que esse novo saber/fazer em saúde/enfermagem, requer a formação de
profissionais cada vez mais coerentes com o SUS e com a concepção de determinação social
do processo saúde/doença. Profissionais que busquem romper com o modelo flexneriano
vigente, avançando para uma prática em saúde ampliada, compreendendo o homem na sua
integralidade.
Esse debate foi inserido na FAEN em 1986, advindo de inquietações da própria
categoria, determinando a necessidade de reorientação da formação, culminando com a
construção de um Projeto Político Pedagógico – PPP. Essa construção foi iniciada em 1986 e
a implementação do PPP ocorreu à partir de 1996.
O referido PPP incorporou a concepção de Determinação Social do Processo
Saúde/Doença na tentativa de superar a concepção uni e multicausal que embasa o modelo
flexneriano de organização da formação em saúde que fragmenta o sujeito, a sociedade, e a
construção do conhecimento. Importante ressaltar que esse novo PPP é produto da reflexão de
diversos atores sociais, entre os quais citamos discentes, docentes, enfermeiros do serviço,
entre outros.
No entanto, o que percebemos é um descompasso entre intenção e gesto. Nos
momentos reservados ao estágio, os discentes voltam-se apenas ao exercício da técnica, e dele
é cobrada a habilidade ao realizar procedimentos, inviabilizando o pensamento crítico, e
consequentemente o exercício de uma intervenção nos problemas e determinantes do processo
saúde/doença da população, reforçando a prática curativa, individualizada e centrada na
técnica.
Essa problemática se constituiu em objeto de estudo que tem como objetivo discutir a
concepção de saúde/doença que permeia a formação do enfermeiro. Tentando responder a
esse questionamento levantamos as concepções de saúde/doença que permeia os projetos de
intervenção construídos no estágio supervisionado, identificando também a concepção
hegemônica nos projetos de intervenção. Por fim, estabelecemos a relação entre as
concepções presentes nos projetos de intervenção e a que orienta o processo de formação na
FAEN/UERN.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para alcance dos objetivos propostos o estudo buscou apreender o objeto em sua
essência, considerando a sua especificidade, suas articulações e determinações históricas
concretas. Foi operacionalizado em dois momentos. No primeiro foi realizada uma criteriosa
revisão bibliográfica sobre o movimento de reforma sanitária brasileira como espaço
privilegiado para a incorporação da concepção de saúde/ doença, identificando os
desdobramentos para a formação em saúde/enfermagem.
O segundo momento, se constituiu em estudo sobre os documentos relativos ao
processo de (re)orientação da formação do enfermeiro, em nível nacional e local. Em nível
local, procedemos à leitura e interpretação, em especial, do Projeto Político-Pedagógico da
FAEN/UERN, implementado a partir de 1996; dos projetos de intervenção construídos por
ocasião do estágio curricular, no oitavo e nono período da FAEN/UERN, referentes aos
semestres 2010.2 e 2011.1, respectivamente. Esses projetos foram identificados com o
pseudônimo “Projeto de Intervenção (PI)”, seguidos da numeração de 1(um) a 8 (oito). Não
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foram parte constituinte desse estudo, os projetos de intervenção construídos por ocasião de
disciplinas que não conformam o estágio supervisionado.
A análise dos dados foi desenvolvida em um movimento concatenado. Os dados
apreendidos sofreram leituras sucessivas na perspectiva de identificar categorias. Após este
momento o material foi submetido a um novo exame onde foram estabelecidas relações e
associações entre eles e, assim, passando então a combiná-los, separá-los ou reorganizá-los.
Esse movimento visa ampliar o campo de informações, produzindo um novo conhecimento.
Esta pesquisa não foi submetida 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 que estão acessíveis à consulta pública na coordenação de estágio da FAEN e na
biblioteca setorial.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O desenvolvimento desse estudo foi permeado por um grande desafio, ou seja, a
inexistência de um acervo contendo os Projetos de Intervenção (PI). Na FAEN/UERN não
existe um arquivo desses relatórios, o que impossibilita e/ou dificulta pesquisas e/ou a
(re)avaliação dos projetos de intervenção. Apesar dessa adversidade, continuamos com a
pesquisa, enviamos e-mails aos egressos solicitando material. No entanto, apesar da descrição
detalhada do objetivo da pesquisa, muitos egressos não responderam.
Dessa forma, deveríamos ter acesso aos 6 (seis) projetos de intervenção em cada
semestre letivo, onde 5 (cinco) referiam-se a intervenções nas UBSF’s e 1 (um) na unidade
hospitalar. Mas, tivemos acesso a apenas 2 referentes ao semestre letivo 2011.1, e seis
referentes ao semestre 2010.2, totalizando um acervo de 8 (oito) projetos de intervenção.
A luz da análise dos projetos de intervenção e do PPP da instituição, foram construídas
três categorias a saber: O Estágio Supervisionado enquanto espaço de síntese da formação; A
intervenção na realidade; A concepção de saúde/doença que permeia a intervenção na
realidade.
O Estagio Supervisionado enquanto espaço de síntese da formação
O Estágio supervisionado, de acordo com o PPP da FAEN, é o espaço de síntese e de
consolidação da autonomia do enfermeiro e possibilita ao acadêmico a vivência da
coordenação em enfermagem, e consequentemente de seus quatro processos de trabalho
(assistir/intervir, gerenciar, ensinar/aprender e investigar) nas unidades básicas de saúde,
unidade hospitalar e cursos técnicos de enfermagem.
Nesse espaço, em parceria com os enfermeiros do serviço e docente supervisor, o
academico vivencia os seus processos de trabalho. Concepção essa que pode ser percebida no
fragmento do Projeto de Intervenção a seguir: “o estágio representa um espaço para a
articulação dos processos de trabalho de enfermagem (assistir/intervir, gerenciar,
ensinar/aprender e investigar), bem como promove a afirmação da autonomia do enfermeiro”
(PI 4).
Além deste aspecto, e ainda de acorco com o PPP (2001) da FAEN, o estágio
supervisonado deve possibilitar a (re)definição das ações dos sujeitos envolvidos, melhorando
a qualidade da assistencia prestada, fortalecendo o compromisso da universidade com os
serviços de saúde, superando as tradicionais metodologias de ensino e/ou ações de saúde. O
fragmento a seguir é emblemático desta situação.
É através do estágio supervisionado que os discentes da academia vivenciam com
mais intensidade os aprendizados desenvolvidos durante o seu processo de formação
até aquele momento. Não somente desenvolver, mas os discentes também
(re)constroem esses conhecimentos, uma vez que os aplicam da maneira mais
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adequada para que haja uma conformidade com a realidade de seu campo de estágio
(PI 4).

E dá continuidade afirmando que,

É nesse ponto em que entra a universidade como um meio de (re)pensar o modo
como se arranja os serviços, visualizando os seus limites/possibilidades. Os serviços,
por sua vez, se configuram como um espaço para construção de conhecimentos e
capacitação para os futuros profissionais de saúde, no caso, os profissionais da
enfermagem. Estabelece, assim, uma troca entre ensino/serviço de extrema
relevância para a melhoria na qualidade dos serviços de saúde (PI 4).

Esse fragmento nos remete a outra reflexão também apontada e defendida pelo PPP da
FAEN, que é a concepção de Estágio Supervisionado enquanto parte inerente da Política de
articulação ensino/trabalho e síntese do processo ensinar/aprender. A concepção mencionada
não foi a única encontrada nos projetos de intervenção, todos os projetos continham e
abraçavam essa concepção,
Entendemos que o Estágio Supervisonado II se configura em um momento
privilegiado para que, enquanto enfermeirandos, possamos construir a autonomia
pertinente para a nossa atuação profissional no âmbito hospitalar. Entendendo,
portanto, inclusive como está posto no Projeto Político da Faculdade de
Enfermagem – FAEN da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN,
que o Estágio não é uma disciplina isolada das demais, tampouco um momento
prático acerca do que foi construído teoricamente nos períodos anteriores (FPI 7).

Além de (re)afirmar a importância do estágio supervisionado, esses fragmentos nos
fazem refletir sobre a necessidade constante de (re)construção de conhecimento, por
entendermos a realidade como mutável e passível de transformação.
Conseguimos perceber que os discentes conseguem, em alguns momentos, pelo menos
teoricamente, perceber a importância de integrar o conhecimento, não isolando e classificando
os sujeitos, notando na integralidade do conhecimento um instrumento de melhor atendimento
em saúde. Esse pensamento pode ser percebido no fragmento a seguir, que retrata o
compromisso da FAEN em formar profissionais condizentes as diretrizes e princípios do
SUS.
Em caso particular da graduação em saúde/enfermagem, isso promove a formação
de profissionais mais compromissados com o Sistema único de Saúde (SUS), já que
a integralidade é uma das diretrizes das políticas de saúde pública brasileira (PI 4).

Nesse sentido, percebemos nas disciplinas Estágio em Prática de serviço I e II espaços
ímpares de síntese da formação, visando a melhora na atenção em saúde condizente aos
princípios e diretrizes do SUS, que é um dos pressupostos das Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Formação do Enfermeiro (CORBELLINI Et al, 2010).
A intervenção na realidade
Nóbrega-Therrien et al (2009) aponta que o trabalho possibilita a reflexão da prática
e virse-versa, contribuindo com a transformação da realidade a partir de uma ação. Afirma
ainda que essa postura transformadora surge a partir de uma formação reflexiva,
questionadora de mundo, que estimula os graduandos a (re)interpreta-la. Ito et al (2005, p.
571) corroboram com essa concepção quando afirmam que “os processos educativos buscam
a passagem do estado de desconhecimento relativo para um estado de conhecimento capaz de
transformar a realidade.” Na FAEN,
O Projeto Político Pedagógico tem como perspectiva a formação do bacharel e
licenciado crítico, reflexivo, capaz de conhecer e intervir no processo de produção
dos serviços de saúde, em atendimento às necessidades sociais. Diante dessa
afirmativa, a Faculdade de Enfermagem – FAEN - vem construindo e
desconstruindo o seu Projeto Político Pedagógico, tendo como finalidade produzir
um enfermeiro com competência técnico-científica, ético-política, para intervir na
realidade concreta da produção dos serviços de saúde/enfermagem, de forma a
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contribuir para com a transformação dos perfis epidemiológicos do coletivo.
(UERN, 2001, p. 1)

No entanto, apesar de alicerçar a graduação na FAEN nesses pressupostos, as
concepções que hoje encontram-se explicitadas nos projetos de intervenção analisados
expressam o exercício de uma enfermagem que percebe os problemas locais, no entanto
desconsidera esses problemas na execução de um plano de trabalho. Fato que pode ser
comprovado no fragmento de PI 3.
A partir de algumas falas e da minha inserção no serviço, pude perceber algumas
necessidades que a UBS apresenta, como por exemplo: educação em saúde a
respeito da Hipertensão, gravidez em todas as faixas etárias, planejamento familiar,
construção de mapa territorial, sala de situação, capacitações em vacinas e curativos,
trabalhar o acolhimento e construção conjunta do quadro do cronograma e
fluxograma da UBS.

Nesse sentido, apesar dessa percepção, a proposta desse Projeto de intervenção se
constituiu em
Capacitação dos ACS e técnicos de enfermagem sobre as vacinas; Capacitação dos
técnicos de enfermagem também sobre curativos; Trabalhar o acolhimento numa
perspectiva multidisciplinar, procurando envolver todos os atores da instituição;
Construção conjunta do quadro do cronograma e fluxograma da UBS (PI 3)

Esse fragmento foi só um exemplo, mas essa concepção está presente em todos os
projetos estudados. Alguns avançam no sentido de desenvolver ações mais condizentes com a
realidade local, como é o caso a seguir.

Com a captação da realidade e os primeiros contatos com a dinâmica dos serviços da
UBSF Dr. José Fernandes de Melo, conseguimos perceber que na área de
abrangência da unidade existe um grande número de hipertensos e diabéticos.
Segundo dados da Gerência Executiva de Saúde de Mossoró, no ano de 2009,
existiam cadastrados 193 hipertensos e 46 diabéticos. E foi a partir do primeiro
contato que tivemos com as práticas das enfermeiras, no Programa HIPERDIA, que
observamos que esse Programa se resume atualmente à entrega de medicamentos. E
isso acabou nos intrigando bastante e, ao conversarmos com as enfermeira, elas nos
lançaram um desafio para ajudá-las a (re)orientar as ações em saúde produzidas pela
enfermagem dentro do HIPERDIA a partir da implementação da Consulta de
Enfermagem (PI 5).

Esse projeto buscou aproximar e melhorar a assistência destinada a população
assistida por esse programa. Apesar de avançar, nota-se que permanece a prática de adequar
as necessidades sociais a programas ministeriais, que uniformiza e torna homogêneo a
assistência em saúde, mais especificamente nas UBSF’s. Essa postura ministerial vai de
encontro aos próprios princípios do SUS, que aponta a necessidade de aproximação das
políticas e/ou ações de saúde a realidade local.
Nesse sentido, Fernandes et al (2007, p. 397) afirma que,

Entendemos que a mudança no processo de formação do enfermeiro implica em
fazer escolhas ideológicas, de acordo com o modelo de ser humano e de educação
que defendemos, ou seja, se desejamos uma educação que desenvolva a autonomia
ou o conformismo, a tolerância ou o desprezo, o gosto pelo risco intelectual ou a
busca de certezas, o pesquisar ou o dogmatismo, a solidariedade ou o
individualismo.

Além dessa problemática, provocada por problemas estruturais, a inserção e
materialização do projeto de intervenção, na unidade, ocorreu de forma conturbada. De
acordo com o Projeto de intervenção, as atividades desenvolvidas na unidade valiam-se de
apenas alguns programas, que posteriormente foram suspensos devido a inviabilidade da
presença de funcionários na UBS. Torna-se importante salientar que o projeto de intervenção
proposto nessa unidade foi a implementação do programa ministerial HiperDia.
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Além da incoerência entre as reais necessidades de saúde dos sujeitos da área
de abrangência dessa unidade, outro aspecto que merece destaque é a não percepção desse
momento enquanto exercício da postura social, e da mobilização dos trabalhadores, e
consequentemente dos graduandos inseridos nessa unidade enquanto espaço de materialização
da enfermagem como prática social, comprometida com a transformação e melhoria da
qualidade de serviço desenvolvida. Fato que pode ser comprovado no fragmento a seguir.
Após um mês fazendo cadastros, concluímos essa parte do nosso projeto de
intervenção. Porém estávamos muito angustiadas, pois até então não tínhamos
realizado qualquer outra atividade na Unidade que não fosse cadastramentos. Então
resolvemos conversar com as nossas coordenadoras de estagio, para que fosse
pensada alguma estratégia para não ficássemos mais tempo sem realizar as
atividades comuns do Programa Saúde da Família (PSF) (PI 1)

Continuamos nossos questionamos anteriores no sentido de identificar sobre o real
papel dos graduandos nas UBSF. Será que é apenas espaço de prática dos programas
ministeriais, somente o assistir/intervir? E os outros processos? Em relação ao gerenciar, o
que as acadêmicas, enquanto enfermeiras da unidade poderiam fazer? Quais estratégias
poderiam ter sido desenvolvidas para enfrentamento desse problema? Qual o compromisso
assumido pela universidade com a população daquela localidade? As atividades não
poderiam ter sido desenvolvidas em outros locais?
Apesar das argumentações descritas, os projetos de intervenção de números 1, 2 e 5,
avançam nas discussões da concepção de saúde/doença na universidade e nos serviços de
saúde. Entre suas propostas de intervenção está a realização da 1ª conferência local de Saúde,
que envolveu as UBSF’s Marcos Raimundo Costa, CAIC/Carnaubal e Dr. José Fernandes de
Melo, que teve como objetivo, de acordo com o projeto a seguir.

Trabalhar, nas Pré-Conferências de Saúde, alguns princípios e diretrizes do SUS,
enfocando os direitos e deveres dos usuários; Discutir e avaliar a situação de saúde
da área de abrangência das três Unidades Básica de Saúde da Família; Analisar a
forma como vem sendo desenvolvida a participação da comunidade na produção dos
serviços de saúde das três UBSF. E por fim, realizar a 1 Conferência Local de Saúde
(PI 2).

Percebemos que essa intervenção suscitou questionamentos e reflexão não apenas por
parte dos usuários, mas também nos discentes, conforme apontado no fragmento a seguir
Foi mais um momento dos tantos que tivemos de reflexão nesse estágio, o qual nos
fez pensar a necessidade de pararmos de achar que os usuários precisam ouvir
apenas falar sobre as patologias. Eles precisavam também ouvir acerca do SUS, dos
seus direitos e dos seus deveres... Precisam compartilhar com os profissionais suas
angústias e inquietações em ter acesso ao serviço em saúde... Precisam compartilhar
as dificuldades para serem atendidos... Mas também precisam compartilhar as
alegrias quando esse SUS dá certo e, acima de tudo, a esperança de que as coisas
podem ser diferentes a partir da união de todos...(PI 5)

Nesse trecho percebemos a reflexão e a vontade de mudança de postura, o exercício de
uma enfermagem emancipatória, que suscita no outro a necessidade de conhecimento, a
necessidade de melhora na qualidade de vida, a enfermagem comprometida ética e
politicamente com a transformação nos modos de viver dos sujeitos.
Corroborando com o debate, Ito et al (2005, p. 573) acrescenta que os cursos de
enfermagem devem buscar (re)orientar os PPP’s para além da construção de habilidades
técnicas. De acordo com esse autor, deve-se desenvolver a consciência crítica e ética,
tentando romper com os atuais paradigmas da gestão. E Acrescenta “O curso de graduação
deve possibilitar ao futuro enfermeiro, sua instrumentalização para a intervenção na realidade,
favorecendo a organização/reorganização do trabalho.”
A Concepção de Saúde/doença que permeia a intervenção na realidade
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Apesar de aproximações constantes com essa nova forma de pensar a saúde, com base
na analise dos projetos de intervenção, o que percebemos é uma distância entre o perfil de
egresso desejado e o que efetivamente é construído. Ou seja, por deveras, os acadêmicos são
estimulados, durante toda a graduação, de acordo com o PPP, a alicerçarem suas ações em
saúde na concepção do processo saúde/doença, no entanto, na prática essa realidade é
diferente, conforme visualizamos no fragmento a seguir.
A partir da nossa inserção na realidade, conseguimos constatar outra barreira que
não é física, do ponto de vista material, mas que dificulta o acesso da população: a
concepção de saúde-doença utilizada pelos profissionais que, em alguns casos, acaba
se restringindo apenas ao aspecto biológico; negando, pois, os outros
condicionantes/determinantes. Essa situação pode ser facilmente observada nas
temáticas escolhidas em algumas ações educativas. Com os idosos, por exemplo,
ainda se pensa em muitas situações apenas em hipertensão arterial e diabetes. (PI 2)

Neste fragmento, observamos que os acadêmicos apreendem a importância da
concepção para a reorientação do trabalho em saúde/enfermagem, porém, durante o Estágio,
em geral, não conseguem avançar, e constroem estratégias para o enfrentamento dos
problemas identificados na realidade, ancoradas em uma concepção multicausal como
explicativa para o processo saúde/doença.
Além desse aspecto, algumas práticas acabaram por ser executadas a partir da
necessidade dos graduandos, e não pela necessidade do usuário de ser atendida. Nesse espaço,
apresentamos também a concepção do estagio supervisionado enquanto espaço de exercício
de conhecimentos não aprimorados, como por exemplo, a realização de técnicas, conforme
aponta o fragmento a seguir. “Não houve uma divisão nossa, estagiárias, por áreas, nos
dividíamos conforme nossas necessidades de realizar determinados atendimentos e
procedimentos” (PI 1).
Apesar das constantes discussões e reflexões ocorridas na graduação, percebemos a
supervalorização da execução de técnicas na graduação na FAEN, ou seja, a supremacia que
se dá ao tecnicismo. Não estamos aqui desvalorizando o conhecimento técnico, estamos
apenas refletindo o que significa essa postura por parte dos acadêmicos, pois conforme
apontado pelos próprios projetos de intervenção o “estagio supervisionado é o momento de
congruência e execução dos diversos conhecimentos construídos ao longo da graduação” (PI
1,2,3,4,5,6) e não apenas execução e aprimoramento de técnicas.
Corroboramos com a afirmação de Urbano apud Ito et al (2005) quando enfatiza que
o perfil de profissional exigido hoje em dia, requer habilidades cognitivas (saber) e
operacionais (saber fazer), sustentadas pela ética e comprometimento (saber ser). Nesse
sentido, ao alunado cabe a apreensão/construção dessas três habilidades, não supervalorizando
um ou outro, mas sim, percebendo nessas habilidades estratégias de intervenções condizentes
as reais necessidades de saúde dos sujeitos.
TECENDO ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo assinala que apesar de buscar articular a graduação em enfermagem aos
princípios da Reforma Sanitária Brasileira e a concepção de determinação social do processo
saúde/doença, os projetos de intervenções demonstram contradições entre a teoria e os
momentos de prática dos discentes. Podemos perceber, ainda, conforme explicitado nos
Projetos de intervenção, uma consolidação do pensamento hegemônico em saúde, centrado na
doença.
Essa forma de pensar/fazer em saúde fragiliza a formação política do enfermeiro, uma
vez que não possibilita o seu compromisso com a transformação de uma determinada
realidade de exclusão social.
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CONCEPÇÃO DE SAÚDE/DOENÇA QUE PERMEIA O PRIMEIRO PERÍODO
DO CURSO DE ENFERMAGEM DA FAEN/UERN
Francielly Karoliny Barbosa Dantas1; Moêmia Gomes de Oliveira Miranda2
RESUMO
O presente artigo tem como objetivo discutir a concepção de saúde/doença que permeia
a formação dos discentes do primeiro período do curso de enfermagem da Faculdade de
Enfermagem, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – FAEN/UERN.
Especificamente, levantar as concepções de saúde/doença que permeiam as ementas das
disciplinas ofertadas no primeiro período do curso e, estabelecer a relação entre elas e a
concepção de saúde/doença que está expressa no Projeto Político-Pedagógico. Os dados
apreendidos sofreram leituras sucessivas e, após este momento o material foi submetido
a um novo exame onde estabelecemos as relações e associações entre eles e, assim,
passando então a combiná-los, separá-los ou reorganizá-los. Esse movimento buscou
ampliar o campo de informações, produzindo um novo conhecimento. A análise desse
material possibilitou a identificação de disciplinas que expressam a concepção unicausal
e multicausal do processo saúde/doença como Fundamentos da Psicologia e Biologia
Geral. Porém, identificamos outras disciplinas cujo ementário se aproxima da
determinação social do processo saúde/doença como A Universidade e a Produção da
Força do Trabalho em Enfermagem e Concepções sobre o ato de estudar. Concluímos
que algumas disciplinas se distanciam da concepção de saúde/doença expressa no PPP.
Porém, a apropriação desta concepção por parte dos discentes se configura como grande
desafio uma vez que requer o compromisso e a adesão de todos os envolvidos com o
processo de formação do enfermeiro no espaço institucional citado, no sentido de
viabilizar saberes e práticas consistentes e coerentes com a concepção de determinação
social do processo saúde/doença.
PALAVRAS-CHAVE: Concepção de saúde/doença; Ementas; Formação em
Enfermagem
INTRODUÇÃO
A consolidação do SUS, como política pública, apela para uma nova forma de
produzir em saúde. Significa (re)direcionar a forma de organização e os conteúdos das
ações e serviços de saúde de modo a responder às demandas da população que vive e
trabalha em determinado território (MIRANDA; MOURA; LIMA, 2003).
Essa forma de produzir em saúde provoca o debate sobre a formação em
saúde/enfermagem, operacionalizada no espaço da universidade brasileira, no que se
refere às possibilidades e limites para qualificá-los para a produção de serviços no SUS,
assumindo o compromisso com a melhoria das condições de vida/saúde da maioria da
população brasileira.
Nesse sentido, é preciso repensar os saberes e práticas construídos nesse espaço
institucional como forma de qualificar enfermeiros que contribuam, efetivamente, para a
consolidação de uma política de atenção à saúde mais justa, mais igualitária e de melhor
1
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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 educação.
Com essa compreensão, a FAEN/UERN construiu o seu Projeto PolíticoPedagógico, (re)orientador da formação do enfermeiro, incorporando a concepção de
saúde como processo, portanto o processo saúde/doença que é determinado pela
inserção do homem nos momentos de produção e reprodução social. Para dar conta
dessa concepção, delineou uma matriz curricular composta de componentes curriculares
que dessem conta desta concepção.
No entanto, a nossa inserção na Faculdade de Enfermagem – FAEN, da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN, como discente, possibilitou
visualizar uma distância entre essa concepção e os saberes trabalhados nas disciplinas,
deixando o discente do primeiro período com dificuldade de apreendê-la, gerando uma
significativa inquietação.
Essa inquietação se transformou em objeto de estudo que tem como objetivo
discutir a concepção de saúde/doença que permeia a formação dos discentes do primeiro
período do curso de enfermagem da FAEN/UERN. Especificamente, levantar as
concepções de saúde/doença que permeiam as ementas das disciplinas ofertadas no
primeiro período do curso e, estabelecer a relação entre elas e a concepção de
saúde/doença que está expressa no Projeto Político-Pedagógico.
MATERIAIS E MÉTODOS
Constitui-se em uma pesquisa de natureza documental, que nos dizeres de
CELLARD apud SILVA Et Al (2009, p.2), “favorece a observação do processo de
maturação ou de evolução de indivíduos, grupos, conceitos, conhecimentos,
comportamentos, mentalidades, práticas, entre outros”. Dessa forma a utilização desse
tipo de pesquisa favorece a compressão totalitária no que concerne a compreensão, e
consequente materialização da concepção de saúde/doença nas disciplinas ofertadas no
primeiro período do curso de enfermagem no âmbito da FAEN/UERN.
A análise dos dados foi desenvolvida em um movimento concatenado. Os dados
apreendidos sofreram leituras sucessivas na perspectiva de identificar, nas ementas das
disciplinas, o concepção predominante de saúde/doença. Após este momento o material
foi submetido a um novo exame onde foram estabelecidas relações e associações entre
eles e, assim, passando então a combiná-los, separá-los ou reorganizá-los. Esse
movimento visa ampliar o campo de informações, produzindo um novo conhecimento.
Esta pesquisa não foi submetida 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 que estão acessíveis à consulta pública na FAEN/UERN.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir de sucessivas aproximações com os Programas Gerais dos Componentes
Curriculares das disciplinas ofertadas no primeiro período do curso de graduação em
enfermagem observamos a presença de conteúdos referentes a fundamentação teóricometodológica do trabalho do enfermeiro, uma vez que estão mais voltados aos
conhecimentos das ciências sociais que são de fundamental importância para uma
melhor compreensão e consideração de fatores sócio-culturais relacionadas às práticas
de enfermagem.
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Inicialmente destacamos a disciplina Fundamentos de filosofia que trata da
origem e caracterização da filosofia, evolução histórica da filosofia, elementos
fundamentais da construção do conhecimento e correntes filosóficas.
Essa disciplina apresenta a importância da filosofia em relação à saúde, uma vez
que, junto com a filosofia, surgiu a noção de cidadania, de Estado, de ciência e de
saúde. É preciso lembrar dentro desta perspectiva que a cidadania é algo conquistado no
dia-a-dia, através da experiência do homem em convívio com o mundo e
consequentemente como os outros seres humanos.
Assim como Fundamentos da Filosofia, a disciplina Fundamentos da Sociologia
vai apresentar uma relação do homem enquanto ser social. Abordando nesse sentido, a
noção de sociologia como produto histórico; a construção do objeto da sociologia; a
sociologia da sociedade brasileira e a interpretação da sociedade brasileira.
Essa disciplina se constituiu em uma tentativa constante de compreender os
indivíduos e suas condições de alteridade, ou seja, o homem social interagindo e
interdependendo do outro, como principal objetivo da sociologia. Seria impossível
tentar mudar uma realidade ou entender determinada realidade sem o embasamento na
sociologia.
Em Fundamentos da Psicologia, é abordado o processo de desenvolvimento das
funções psicológicas superiores e a formação do comportamento humano, o homem
como ser histórico-cultural, a aprendizagem de signos como elemento constitutivo do
ser humano. Nesse sentido a Psicologia voltada para a saúde seria a aplicação dos
conhecimentos e das técnicas psicológicas à saúde, às doenças e aos cuidados de saúde.
Na disciplina A Universidade e a Produção da Força do Trabalho em
Enfermagem, desenvolve-se ao longo de sua trajetória um aprofundamento das
concepções de sociedade, como fundamento para a compreensão da produção social
brasileira; estado: espaço de definição das políticas sociais; universidade: origem,
espaço de formação dos profissionais, produção de conhecimentos e novas tecnologias,
ressaltando compromisso social da UERN: Enfermagem e ensino de enfermagem em
cada concepção.
Construindo um novo conhecimento, atitudes e habilidades a partir do
aprofundamento das concepções de sociedade, fundamento para a compreensão da
produção social brasileira; estado: espaço de definição das políticas sociais;
universidade, origem, espaço de formação dos profissionais, produção de
conhecimentos e novas tecnologias. Conhecimentos que atendem às demandas sociais e
que produza o enfermeiro coordenador do trabalho de enfermagem com vistas à
transformação dos perfis epidemiológicos.
Além das disciplinas citadas, Concepções sobre o ato de estudar, se constitui em
mais um componente curricular ofertado no primeiro período do curso de enfermagem.
Essa disciplina possibilita uma primeira aproximação com o processo investigar da
enfermagem, prepara o aluno para a elaboração de trabalhos científicos, enquanto
conjunto de atividades intelectuais realizadas como requisito na produção de novos
conhecimentos. Apresenta diretrizes para a criação de hábitos de estudo, origem sobre a
organização da vida acadêmica e dos estudos na Universidade. Dá as diretrizes para a
leitura, análise e interpretação de textos sobre a documentação dos estudos pessoais.
A disciplina incentiva então, a produção de trabalhos acadêmicos, considerando
a realidade da produção dos serviços de saúde estimulando a organização e divulgação
do conhecimento e possibilitando o conhecimento da normatização dos trabalhos
científicos para a divulgação do conhecimento produzido na academia.
A disciplina Biologia Geral traz o estudo da citologia, embriologia e genética
como bases fundamentais à formação do enfermeiro. É possível observar que a partir
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da aproximação com essa disciplina o acadêmico de Enfermagem começa a construir
suas concepções biológicas; essenciais ao perfil do enfermeiro, uma vez que é
atribuição deste, ser portador dos saberes biológicos para lidar com o corpo e
compreender sua formação e funcionalidade para entender consequentemente as
complicações clínicas apresentadas pelos indivíduos.
Podemos apreender que os componentes curriculares que conformam o primeiro
período do curso de graduação em enfermagem da FAEN/UERN (UNIVERSIDADE
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2001), apresentam ementas que
traduzem concepções contraditórias sobre o processo saúde/doença.
Identificamos disciplinas que expressam a concepção unicausal e multicausal do
processo saúde/doença como Fundamentos da Psicologia e Biologia Geral uma vez que
atribui a doença um caráter essencialmente biológico e desvinculado do social ou,
quando muito, reconhece o social como mais um fator envolvido na explicação do
processo saúde/doença, porém, com a preponderância do biológico. Trata-se do enfoque
funcionalista como pano de fundo para essas concepções considerado como “[...] um
estado de perturbação no funcionamento normal do indivíduo humano total com o
sistema biológico e o estado de seus ajustamentos pessoal e social” (EGRY, 1996, p.
65).
Porém, identificamos outras disciplinas cujo ementário se aproxima da
determinação social do processo saúde/doença como A Universidade e a Produção da
Força do Trabalho em Enfermagem e Concepções sobre o ato de estudar, uma vez que
se preocupam em estabelecer a relação entre a forma como a sociedade está organizada
e o aparecimento de riscos ou potencialidades que determinarão os processos de adoecer
e morrer (BERTOLOZZI; FONSECA, 1995).
Assim, constroem a compreensão da saúde/doença como processo que remete ao
entendimento da saúde como resultante da inserção do homem no modo de produção
por meio do seu trabalho, que gera condições de vida satisfatórias ou não diante das
necessidades humanas, como necessidades sociais.
A expressão desta diversidade de concepções permeando o primeiro período do
curso dificulta a apropriação, por parte do aluno, de uma concepção ampliada sobre o
processo saúde/doença gerando, por sua vez, consequências no momento da intervenção
na realidade, inviabilizando uma formação de compromisso com a transformação da
realidade de exclusão social.
Por outro lado, deixa claro as contradições existentes no espaço de formação,
decorrentes, provavelmente, da pouca aproximação de alguns docentes com a
concepção da determinação social do processo saúde/doença ou, do compromisso
político assumido por esses docentes com a reprodução da sociedade estratificada em
classes/grupos sociais e, consequentemente, com a manutenção da condição de exclusão
social na qual encontra-se inserida a maioria da população brasileira.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A FAEN/UERN vem buscando desde 1996, formar um enfermeiro tendo como
referência a concepção de saúde/doença como processo, portanto, o processo
saúde/doença que é resultado da inserção do homem na vida e no trabalho. Essa
concepção possibilita a construção de uma nova postura política do enfermeiro, no
sentido de elaborar estratégias para o enfrentamento dos problemas relativos ao
processo saúde/doença. Ou seja, estratégias de intervenção nos problemas e nos seus
determinantes, cujo compromisso é com a transformação da realidade.
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No entanto, a apropriação desta concepção por parte dos discentes se configura
como um grande desafio uma vez que requer o compromisso e a adesão de todos os
envolvidos com o processo de formação do enfermeiro no espaço institucional citado,
no sentido de viabilizar saberes e práticas consistentes e coerentes com a concepção de
determinação social do processo saúde/doença.
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CONCEPÇÕES DE GRADUANDOS SOBRE A IDENTIDADE DO ENFERMEIRO E SUA
FORMAÇÃO.
Gleyce Any Freire de Lima1, Cecília Nogueira Valença2, Ildone Forte de Morais3.
RESUMO: Os graduandos precisam ter uma concepção correta sobre a identidade profissional do
enfermeiro em meio às mudanças e desafios do mundo do trabalho de enfermagem atual. Isso
demanda uma reflexão desde sua motivação para ser enfermeiro no início do curso até o
delineamento do perfil do profissional que deseja ser. O objetivo do estudo é conhecer as
concepções de graduandos sobre a identidade do enfermeiro e a formação em enfermagem. Trata-se
de um estudo descritivo e exploratório de abordagem qualitativa. Foram sujeitos de investigação 18
graduandos do curso de enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. A coleta
de informações foi realizada mediante a técnica de grupo focal, direcionada através de um roteiro
semiestruturado. Para a realização desta pesquisa foi solicitada a autorização do Comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Nos resultados buscou-se descrever
as motivações dos estudantes para cursar enfermagem; ressaltando os principais aspectos
envolvidos na formação do enfermeiro para os graduandos, suas dificuldades e fatores que
contribuíram para essas concepções da identidade do enfermeiro durante sua formação. Foi
possível perceber que existe uma necessidade de apresentar as propostas dos cursos aos alunos antes
que eles entrem nas universidades. A construção dessa identidade se faz relevante para que
enquanto futuros profissionais de saúde possam está atuando com segurança do paciente. A
identidade profissional do enfermeiro só está reconhecida no decorrer do curso, mediante as
disciplinas ofertadas e na conduta dos docentes de enfermagem. Conclui-se que as concepções de
graduandos sobre a identidade do enfermeiro e a formação em enfermagem são construídas ao
longo das disciplinas e das experiências práticas.
PALAVRAS-CHAVE: estudantes, enfermagem, exercício profissional.
INTRODUÇÃO
A enfermagem vem se desenvolvendo com base em conhecimentos empíricos e teóricos
fundamentados em múltiplas competências profissionais: assistência, ensino, gerência e
investigação. Nesse desenvolvimento da profissão, considera-se o processo de trabalho da equipe de
enfermagem, a fim de propiciar uma assistência segura e isenta de riscos ou de danos à clientela.
É importante que profissionais de enfermagem conheçam a legislação regulamentadora de
direitos e deveres do exercício da profissão. Não obstante, esse conhecimento não deve significar a
substituição da ética e da moralidade que permeiam suas ações profissionais (FREITAS;
OGUISSO, 2007).
A Portaria nº. 1518, de 14/06/2000, estabeleceram as diretrizes curriculares dos cursos de
graduação em enfermagem, dentre elas que a disciplina “Exercício de Enfermagem – Deontologia,
Ética Profissional e Legislação”, abrangendo os conteúdos de ética, bioética e fundamentos legais
do exercício profissional de enfermagem (SANTIAGO; PALÁCIOS, 2006).

1 Discente do curso de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Campus Caicó, UERN. email: gleyceany_freire@hotmail.com
2 Docente do Departamento de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Campus Caicó,
UERN. email: cecilia_valenca@yahoo.com.br
3 Docente do Departamento de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Campus Caicó,
UERN. email: ildoneforte@yahoo.com.br
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Esta disciplina possibilita troca de conhecimentos de legislação em enfermagem e tecnológica
disponível, privilegiando a aprendizagem vivencial e desenvolve nos discentes competências
cognitivas imprescindíveis ao profissional crítico, reflexivo e criativo (CAMACHO, 2009).
A portaria nº. 1518, de 14/05/200, estabelece o enfermeiro como um profissional de formação
generalista, crítico e reflexivo, capaz de conhecer e intervir sobre os problemas/situações de saúdedoença mais prevalentes no perfil epidemiológico nacional, com ênfase na sua região de atuação,
identificando as dimensões biopsicossociais dos seus determinantes (MEC, 2000).
É necessário contextualizar para inovar o ensino de enfermagem a partir das características do
mundo do trabalho da enfermagem contemporâneo, corroborando com o modelo vigente do
mercado de trabalho que, por sua vez, estabelece contratos de trabalho precários, redução de
empregos e de remuneração (ITO et al, 2006).
A contínua busca do conhecimento atualizado possibilita que o graduando de enfermagem
encontre novos sentidos para enfrentar os desafios do cotidiano, de forma consciente e
comprometida com as mudanças vinculadas ao contexto da saúde (FERNANDES; FREITAS,
2007).
Assim sendo, os graduandos precisam ter uma concepção correta sobre a identidade
profissional do enfermeiro em meio às mudanças e desafios do mundo do trabalho de enfermagem
atual. Isso demanda uma reflexão desde sua motivação para ser enfermeiro no início do curso até o
delineamento do perfil do profissional que deseja ser.
Deste modo, este estudo contempla a identidade profissional do enfermeiro na visão de
estudantes. Sendo a questão norteadora da pesquisa: que motivações levaram os estudantes a cursar
enfermagem? Quais os principais aspectos envolvidos na identidade profissional do enfermeiro
segundo os graduandos? Quais os fatores que contribuíram para essas concepções da identidade do
enfermeiro durante a formação dos discentes?
Os objetivos dessa pesquisa consistem em conhecer as concepções de graduandos sobre a
identidade do enfermeiro e a formação em enfermagem, assim como identificar as motivações dos
estudantes para cursar enfermagem e descrever os principais aspectos envolvidos na formação do
enfermeiro para os graduandos e ainda identificar as dificuldades e fatores que contribuíram para
essas concepções da identidade do enfermeiro durante sua formação.
MATERIAL E MÉTODOS
Esta investigação é do tipo descritivo-exploratório, com abordagem qualitativa. Estudos
exploratórios definem objetivos e buscam maiores informações sobre determinado assunto,
familiarizam-se com o fenômeno ou obtém nova percepção do mesmo. Realizam descrições
precisas da situação e das relações existentes entre os elementos da mesma (CERVO; BERVIAN,
1996).
Para Cervo e Bervian (1996), o estudo descritivo é aquele que observa, registra, analisa e
correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipulá-los. Procurando, assim, descobrir, com
precisão, a frequência com que um fenômeno acontece, sua relação e conexão com outros, sua
natureza e características.
A investigação foi realizada em Caicó/RN com os graduandos do 8º período do curso de
enfermagem na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte que estavam regularmente
matriculados na disciplina de Estudos para Elaboração de Trabalho Monográfico I, ofertada pelo
curso de caráter obrigatório.
Essa população foi selecionada tendo em vista que nesse momento do curso, os estudantes
passam por um aprofundamento da percepção sobre a identidade profissional do enfermeiro, pois já
vivenciaram o currículo de enfermagem. Para dar viabilidade à pesquisa foi utiliza a técnica de
grupo focal que é uma abordagem importante para ser utilizada junto à análise do pensar coletivo
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sobre determinado tema vivenciado e compartilhado, através de experiências comuns, pela
população selecionada (POPE; MAYS, 2005).
Segundo Dall’Agnol’ e Trench (1999), o grupo ideal recomendável constitui-se de 8 a 10
participantes, sem prejuízo para os dados a serem coletados.
Não deixando ultrapassar o número de doze participantes no grupo, com a finalidade de
aumentar o aproveitamento das discussões e proporcionar a oportunidade de voz a todos os que se
dispõem a participar da investigação. Foram realizadas duas reuniões de grupos focais. Desses, um
grupo foi composto por de dez componentes e o outro por oito participantes. Dos 26 alunos, 18
aceitaram participar voluntariamente do estudo.
Outro fator relevante que remete ao uso do grupo focal está na possibilidade do pesquisador
provocar discussões, percepções e tendências compartilhadas pelo grupo ou até mesmo
discordâncias (GALEGO; GOMES, 2005).
Pope e Mays (2005) apontam que quando a dinâmica do grupo focal é bem aplicada e tem
resultado positivo, os co-participantes atuam como co-pesquisadores, direcionando a pesquisa a
caminhos inesperados, auxiliando na percepção de estratégias diferentes de comunicação. Desse
modo, despertou-se a compreensão de que o conhecimento e as atitudes das pessoas não estão
inteiramente encapsulados em respostas racionais a perguntas diretas e objetivas.
Para a realização da pesquisa foi utilizado o roteiro semiestruturado direcionadas aos
estudantes de graduação. As perguntas abertas são contempladas de modo que tenham liberdade
para argumentar o assunto sem se prender a questões já formuladas e que possam restringir seus
pensamentos e emoções. (MINAYO, 2007).
O projeto de pesquisa foi aprovado pelo parecer nº 140/10 e CAAE 0123.0.428.000.10 do
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. As reuniões de
grupos focais foram gravadas mediante autorização dos participantes. Todos os sujeitos da pesquisa
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Utilizamos como pseudônimos
para manter o anonimato dos participantes dos grupos focais nomes de enfermeiras: Wanda Horta,
Florence Nightingale e Anna Nery.
Após a coleta, iniciamos a transcrição das discussões e posteriormente, a análise. As
informações coletadas foram analisadas através da técnica de análise de conteúdo, na modalidade de
análise temática.
Os dados das entrevistas, após a transcrição foram analisados a partir da análise de
conteúdo, na modalidade de análise temática, que objetiva descobrir núcleos de sentido que façam
parte da comunicação e que devido à presença e/ou frequência possam trazer significados para o
objetivo analítico desejado (BARDIN, 2006 apud MINAYO, 2007).
A análise de conteúdo temática geralmente abrange as seguintes etapas: 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,
interferência e interpretação. Ao início da análise deve-se fazer uma leitura exaustiva de todo o
material selecionado, para assim atingirmos a compreensão do conteúdo, que se dá a partir de seus
critérios de validação exaustividade, representatividade e pertinência. (MINAYO, 2007).
Finalmente, realizamos o tratamento dos resultados obtidos e a interpretação de acordo com
os objetivos iniciais do estudo apresentados para a construção do relatório final do estudo. Na préanálise, são desenvolvidas as operações preparatórias para a análise propriamente dita. Consiste
num processo de escolha dos documentos ou definição do corpus de análise; formulação das
hipóteses e dos objetivos da análise; elaboração dos indicadores que fundamentam a interpretação
final. (OLIVEIRA, 2008).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
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O fato de não conhecer as propostas dos cursos da área da saúde, deixam os prévestibulandos confusos, implicando na entrada desses jovens em cursos que talvez não sejam
realmente adequados ao perfil daquele ingressante. Mediante as falas dos participantes, foi possível
perceber que o primeiro vestibular gera imensas dúvidas, pois no imaginário no imaginário desses
jovens, o encantamento pela área da saúde foi o principal motivo para um dia terem se tornado
estudantes de enfermagem, assim como terem prestado vestibular para essa área.
Sempre fui apaixonada pela área da saúde. Passei a querer conhecer outras profissões e
como era o processo de trabalho de outras profissões, quando eu comecei a procurar saber
o que era enfermagem, decidi pela enfermagem. Eu me identifiquei, fiz dois vestibulares e
todos os dois foram para enfermagem. (Florence Nightingale)
Eu queria na verdade nutrição, só que aí eu fiz vários vestibulares para nutrição e outros
cursos na área da saúde que me atraíam, mas eu não conseguia passar. Aí meio que a
última opção enfermagem, e por ter aqui nesta cidade, apesar de que eu fiz para outras
cidades enfermagem, mas acabei passando aqui. Depois que eu comecei a fazer o curso, eu
me identifiquei, mesmo ainda querendo fazer outros cursos. (Anna Nery).
A princípio eu queria fisioterapia. Só que no primeiro vestibular, eu não passei e fui
procurando outra coisa na área da saúde. Como minha mãe é técnica e ela falava muito
nessa parte de ajudar o próximo, por que não fazer enfermagem? Aí eu comecei a tentar.
(Wanda Horta).

A responsabilidade dos cursos de enfermagem é de propiciar a esses estudantes repletos de
dúvidas, um ensino direcionado para a formação do profissional enfermeiro e sua importância na
área da saúde. Os docentes de enfermagem ao ampliarem a atuação e perfil do profissional de
enfermagem, contribuem com o Sistema Único de Saúde (SUS), que tem a função de formar
profissionais que reconheçam se papel na sociedade e que sejam comprometidos com a saúde.
A identidade profissional ajuda as pessoas a desvendar sua interpretação sobre determinada
profissão. Assim elas têm a oportunidade de conhecer a função que exerce aquele profissional. Para
Campos e Oguisso (2008, p.893) “a identidade profissional seria um tipo de identidade coletiva,
com base em traços ou características comuns a todos que exercem determinada atividade”.
Segundo Almeida (et al, 2009), o saber expresso pelos princípios de liderança na
enfermagem ainda dependente de outras ciências, sem possuir uma natureza específica e sem
autonomia, fizeram da enfermagem uma ciência ainda sem especificidade. A formação em
enfermagem a fez ser vista como profissão similar a de medicina, o que prejudicou sua autonomia e
reconhecimento social.
Aos poucos, a enfermagem foi moldando um caráter específico que possibilitaram a
autonomia, a autoridade e a responsabilidade, a fim de dar aos profissionais de enfermagem a
garantia de um cuidar qualificado. Para Almeida (et al, 2009), cabe destacar que a construção da
identidade da enfermagem não aconteceu de forma desarticulada, mas resgatando definições,
conhecimentos e, principalmente, a compreensão do homem de verdade, de ciência, do processo
saúde-doença-cuidado e da conformação das práticas de saúde.
Atualmente, os trabalhos científicos aprimoram cada vez mais a essência de enfermagem, o
que faz com que a profissão ganhe cada vez mais autonomia. As disciplinas, os docentes, as
Instituições de ensino superior tem um papel importante na construção da percepção e formação dos
graduandos que vem a enfermagem como ciência e profissão.
Nas falas a seguir é possível perceber que os estudantes formam a identidade do enfermeiro
de diversas maneiras
O enfermeiro deve ter uma visão ampla do contexto, do paciente, do familiar; tem a
questão da comunicação com a equipe. Ele não trabalha sozinho dentro da saúde. Então
ele deve buscar, por mais que seja difícil, por mais que tenham profissionais que não
entendam muitos que querem trabalhar cada um no seu quadrado. Mas eu acho que ele
deve lutar por essa comunicação. (Florence Nightingale).
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Agora falar da identidade é um pouco complicado, existem muitos enfermeiros que nem
sabem qual é o seu papel. Agora a palavra chave, é que ele utiliza os quatro processos,
assistir intervir, gerenciar, pesquisar. Faz um papel brilhante, muitas vezes não é
reconhecido, mas é uma peça principal em um setor hospitalar ou em um PSF. [Programa
Saúde da Família]. (Wanda Horta).
As principais características que envolvem a identidade do enfermeiro em minha opinião,
deveria ser um profissional que organiza, lidera de uma forma geral e também intervém. É
um profissional que realiza procedimento, coordena um procedimento, um setor inteiro e
até uma unidade de saúde. (Anna Nery).

Os estudantes concluintes compreendem que a principal função do enfermeiro está
representada diante dos quatro processos que ele utiliza assistir, intervir, gerenciar e pesquisar.
Assim, o enfermeiro presta assistência tanto no hospital quanto em unidade básica de saúde, realiza
intervenções através de atividades educativas em meio individual e coletivo, gerencia, e realiza cada
vez mais pesquisas fundamentais para a evolução da profissão.
A identidade de enfermagem é vista como um processo que se configura de forma profunda
e abrangente. Como integrante do cuidado, o principal personagem é o ser humano, que detém de
seus próprios elementos que precisam ser investigados mediante cada cultura. Assim, apresenta
óticas diversificadas que envolvem o dinamismo da identidade dessa profissão que assiste a doença
de cada indivíduo. (PORTO, 2004).
A experiência de “ser aluno” determina um processo de transição, na medida em que a
escola é vivida com a missão de prepará-lo para o futuro. Ser aluno compreende o desenvolvimento
de um saber construído por elementos que dão condição ao aluno de viver suas próprias
experiências. (SERRA, 2008).
Enquanto estudante de enfermagem, a gente percebe que existe uma grande mudança de
uma concepção sobre o papel do enfermeiro na faculdade. Então essa percepção oscilou
bastante desde quando eu ingressei até agora. De vez em quando eu mudo minha
concepção sobre o que é ser enfermeiro, até porque eu ainda não concluí e ainda estou
vivenciando na prática a construção dessa identidade. (Florence Nightingale).

Durante a graduação, os estudantes desenvolvem competências, a partir de um currículo
estabelecido pela instituição de ensino. Segundo Serra (2008), o currículo funciona como
direcionador de saber, construído durante a graduação, de modo que o estudante de enfermagem
vive e aprende durante sua vivência acadêmica. Assim, a estrutura organizacional é formada por
uma série de experiências que constroem os aspectos do cotidiano que condicionam a identidade
profissional.
A identidade do enfermeiro envolve o cuidar, a atenção, por ser o profissional que está
mais próximo do paciente. O enfermeiro é quem está mais próximo do familiar, ele é quem
é o interventor entre o médico e a família. Está mais próximo intervindo, porque ele está
mais próximo do cuidado... É, interdisciplinaridade porque, não só a questão
multiprofissional, interdisciplinaridade porque ele vai além de simplesmente daquela
equipe profissional, porque existe a comunicação como meio, um fator importante (Wanda
Horta).

As instituições de ensino superior tem um papel importante para formar profissionais
qualificados que possam estar atuando no assistir, intervir, gerenciar e pesquisar, pois nem sempre o
profissional consegue articular esse pilar em sua realidade de trabalho. O profissional enfermeiro
tem uma grande responsabilidade de articular os saberes vivenciados durante o processo de
formação e de colocar em prática o que foi visto na Universidade.
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Seja ele da área hospitalar, seja da básica, é um profissional essencial que uni vários
membros de uma equipe. Acho que a melhor palavra para descrevê-lo é articulador,
porque ele articula a equipe de enfermagem, a de medicina, a de fisioterapia, a de
nutrição, a de limpeza. Então o enfermeiro tem esse papel, essa identidade de articular o
setor que ele está inserido ou a unidade como um todo, se ele for responsável por ela.
(Anna Nery).

Os projetos políticos pedagógicos dos cursos, assim como a grade curricular, desempenha
um papel primordial nessa forma de ver o enfermeiro através de diversas interpretações e
identidades. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) é baseada em preceitos, filosóficos,
políticos que norteiam a elaboração dos projetos para propor a formação de profissionais críticos e
reflexivos, dinâmicos e ativos. Os projetos são capazes de inserir no mercado de trabalho,
profissionais que assumam seus direitos de forma cidadã, que estejam aptos a aprender. (PERES;
CIAMPONE, 2006, p.495).
Assim o processo formativo pode ser construído para o aluno vivenciar atividades que o
fazem pensar no outro, e respeitar o ser humano de forma individual e coletiva. A identidade do
enfermeiro é construída por características que vão além da técnica, possui sensibilidade que
percebe os problemas e identifica diversas situações de saúde.
Eu acho que uma das principais características que o enfermeiro deve ter é sensibilidade
para identificar seja um problema de saúde, seja um problema na família, algum problema
social que aquela pessoa esteja passando, ou cultural, social, ou de saúde mesmo. Tem que
dar atenção ao paciente, ter dedicação e compromisso, porque se o enfermeiro não tiver
compromisso com sua prática, ele faz de qualquer jeito, e não é para ser assim. O que o
diferencia dos demais profissionais é essa questão da atenção, da sensibilidade da
comunicação que ele deve ter, tanto com o paciente como com a equipe interdisciplinar.
(Florence Nightingale).

A comunicação é um ato primordial que permite a articulação entre pessoas, trocas de
experiências, como ser humano.
Segundo Braga e Silva (2007), a educação preexiste através da função de formar cidadãos
capazes de pensar, agir por sua própria expressão e ser autônomo. Assim, os professores e alunos
identificam o processo formativo diante de transformações no campo da educação, onde é preciso
lançar sempre novas estratégias e práticas.
Eu concordo com (Wanda Horta), realmente a filosofia da UERN, o projeto de curso
definido é quem direciona o processo de aprendizagem, assim a gente vivencia na prática,
muitas vezes o que foi passado pelos professores, apesar de todos os entraves que
naturalmente tem da teoria com a prática. Eu acho que todas as disciplinas conseguem
contribuir, para essa formação, assim como podem definir o perfil do aluno enquanto
futuro enfermeiro. (Wanda Horta).

É preciso trabalhar o aluno cidadão, criativo, construtivo, sensível, empreendedor,
autônomo, versátil, crítico, e, sobretudo, solidário e justo. Essas características, por sua vez,
contribuem para consolidação, na saúde nas diretrizes do (SUS) e no ensino profissional em
enfermagem. (SOARES; BUENO, 2005).
A visão dos estudantes sobre a enfermagem desenvolvida durante a graduação, nesse
período algumas disciplinas, voltadas para “o despertar” do aluno para enfrentar o mercado de
trabalho e ser um profissional comprometido com as problemáticas que envolvem o contexto saúdedoença, também contribuem para os estudantes apreenderem o papel da enfermagem.
CONCLUSÃO
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Diante da pesquisa foi possível perceber que a motivação para cursar em enfermagem tem
diversas origens mediante o desconhecimento dos pré-vestibulandos ao se depararem com a escolha
do curso. No entanto ao entrarem no curso de enfermagem, os estudantes acabam desenvolvendo
uma capacidade de descontruir uma imagem da enfermagem construída pela sociedade. Esse
amadurecimento é imprescindível para que os estudantes conheçam o verdadeiro papel do
enfermeiro e possam estar aptos a atuarem com maior capacidade.
Conclui-se que as concepções de graduandos sobre a identidade do enfermeiro e a formação
em enfermagem são construídas ao longo das disciplinas e das experiências práticas.
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CONHECIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAICÓ-RN
ACERCA DA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER DE BOCA
Kátia Cibele Alves Dantas Cota¹; Ana Rafaela Luz de Aquino Martins²; Georgia Costa de Araújo Souza³

RESUMO: O carcinoma epidermóide representa mais de 90% de todas as neoplasias malignas que
acometem as estruturas orais e são geralmente diagnosticados tardiamente. Dentre as localizações
mais comuns da lesão na boca, destaca-se o lábio inferior, onde a etiologia guarda relações com a
exposição solar crônica. O objetivo deste trabalho foi analisar o nível de conhecimentos dos
trabalhadores rurais acerca da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de boca, tendo em vista a
importância do conhecimento da população sobre principais sinais clínicos indicativos desta
neoplasia bem como dos fatores de risco relacionados ao seu desenvolvimento. Foi realizado um
estudo piloto, constituído por 34 trabalhadores rurais cadastrados no Sindicato dos Trabalhadores
Rurais do Município de Caicó. Os dados foram coletados através de questionário estruturado, sendo
analisados inicialmente através de estatística descritiva. Os resultados evidenciaram maior
prevalência de indivíduos do sexo masculino (53%), sendo 47% com mais de 25 anos de trabalho e
44,1% trabalham expostos ao sol de 5 a 8 horas por dia. Ainda temos que 79% dos participantes da
pesquisa nunca realizaram o autoexame. Os resultados iniciais demonstraram que os trabalhadores
apresentam desconhecimento a respeito do câncer de boca e dos fatores de risco associados ao
desenvolvimento desta neoplasia maligna, indicando que, estes trabalhadores, os quais fazem parte
do grupo de risco para o câncer de boca, não estão aptos para a realização da prevenção e
diagnóstico precoce desta lesão. Dessa forma, torna-se indispensável instituir um programa de
prevenção e diagnóstico precoce desta doença na população dos trabalhadores rurais.
PALAVRAS–CHAVE: Câncer bucal; Diagnóstico precoce; Fatores de risco; Prevenção.
INTRODUÇÃO
O câncer de boca, também intitulado câncer oral, está entre o sexto e oitavo tipo de câncer
mais comum em todo o mundo, apresentando uma grande variabilidade de incidência entre os
países (SCULLY; MOLES, 2008). No Brasil, estimam-se 9.990 casos novos de câncer da cavidade
oral em homens e 4.180 em mulheres, no ano de 2012. Esses valores correspondem a um risco
estimado de 10 casos novos a cada 100 mil homens e 4 a cada 100 mil mulheres, sendo o 5° mais
comum em homens e mais que o 10° em mulheres . Na região Nordeste, o câncer oral é o quarto
mais frequente em homens e o oitavo em mulheres, sendo que para o estado do Rio Grande do
Norte, a incidência prevista é de 5 a 7% de todas as neoplasias malignas (INCA, 2012).
O carcinoma epidermóide oral (CEO), também denominado de carcinoma de células
escamosas ou carcinoma espinocelular, representa mais de 90% de todos os tumores malignos que
acometem as estruturas orais (KADEMANI, 2007). A sua incidência difere significativamente
dentro do próprio Brasil, fato que se deve, possivelmente, às diferenças locais na prevalência dos
fatores de risco (HARDISSON, 2003; OLIVEIRA; SILVA; ZUCALOTA, 2006; CHOI et al., 2006;
LIANG et al., 2008). Dentre os principais fatores de risco relacionados ao CEO encontram-se o
tabaco, álcool e a radiação solar ultravioleta (UV) (SCULLY; MOLES, 2008).
___________________________
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A exposição à radiação UV é o principal fator para o desenvolvimento do câncer de lábio
(SOUZA, 2010), a partir do aparecimento de uma lesão cancerízável chamada queilite actínica, que
se inicia como um processo crônico o qual pode evoluir para o carcinoma de células escamosas
(CASSIUS et al., 2012).
Quando o carcinoma epidermóide de lábio inferior é diagnosticado em estágios iniciais o
prognóstico é bom, com sobrevida de 5 anos em mais de 90% dos pacientes. Entretanto, metástases
em linfonodos cervicais podem ocorrer em 5% a 20% dos casos e, nesses pacientes, o prognóstico é
pior, considerando que apenas, 30% a 70% atingem a sobrevida de 5 anos (HASSON, 2008). No
Brasil, o CEO geralmente é diagnosticado tardiamente em estágios avançados da doença. Assim,
entre 34 a 66% dos pacientes morrem dentro de cinco anos, após o diagnóstico (MAURÍCIO;
MATOS; GUIMARÃES, 2009).
Para compreender e controlar as neoplasias malignas torna-se necessário a utilização de
conhecimentos científicos e experiências que vão desde as escolhas individuais do estilo de vida aos
complexos mecanismos de regulação molecular intracelular. Também se exige uma gestão
competente e o adequado uso dos recursos disponíveis para o planejamento, execução e avaliação
das estratégias de controle da doença. A prevenção e o controle de câncer estão entre os mais
importantes desafios científicos e de saúde pública da atualidade (INCA, 2012).
De acordo com Registros Hospitalares de Câncer, a maioria dos pacientes brasileiros chega aos
hospitais com a doença em fase avançada. Isso faz com que o tratamento desses casos deixe de ser
curativo para, na maioria das vezes, ser mutilante, o que influencia sobremaneira a sobrevida desses
pacientes (MAURÍCIO; MATOS; GUIMARÃES, 2009). As causas mais importantes no atraso do
diagnóstico são a evolução inicial oligossintomática, o reduzido conhecimento sobre a doença entre
pacientes e profissionais, o medo do diagnóstico e as dificuldades ao acesso médico.
Pessoas fumantes, alcoolistas crônicos ou que estão expostas por um período prolongado à
radiação solar (fonte de radiação ultravioleta) estão entre os grupos de risco para o desenvolvimento
do CEO. Portanto, na Região Nordeste do Brasil, particularmente no estado do Rio Grande do
Norte, com grande exposição solar durante a maioria dos dias do ano, os trabalhadores cujo trabalho
é a céu aberto como os agricultores, pecuaristas, pescadores e trabalhadores da construção civil
merecem uma atenção especial para a atuação das equipes de saúde na prevenção do câncer de
boca, em especial o câncer de lábio inferior. Dentre as principais formas de atuar na prevenção do
câncer de boca estão a atuação de profissionais no diagnóstico precoce e a realização do autoexame
da boca por parte da população. Para isso, se faz necessário o conhecimento dos principais sinais
clínicos indicativos da doença os quais podem ser identificados de forma simples através do
autoexame da boca. E ainda, como forma de prevenção a população também precisa reconhecer os
principais fatores de risco relacionados ao câncer de boca e assim tentar se proteger ou evitá-los.
Dessa forma, os profissionais podem fornecer essas informações e preparar o grupo de risco para
detectar alguma alteração nas fases iniciais, procurar o profissional competente o quanto antes e
consequentemente ser submetido a um tratamento mais conservador, fato descrito e analisado em
outros estudos como o de Cassius et al., (2010).
Em virtude da importância da prevenção, diagnóstico e tratamento precoces do câncer de
boca para a sobrevida dos pacientes com essa neoplasia, bem como do planejamento de ações
preventivas direcionadas às necessidades da população-alvo, este estudo se propôs a analisar o nível
de conhecimento dos trabalhadores rurais do município de Caicó acerca do câncer de boca.
MATERIAL E MÉTODOS
Esta pesquisa consistiu em um estudo exploratório, de diagnóstico, sobre o nível de
conhecimento dos trabalhadores rurais do município de Caicó sobre o câncer de boca,
caracterizando-se como um estudo transversal.
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Para a obtenção da amostra, inicialmente foi realizado um estudo piloto com 34
trabalhadores cadastrados no Sindicato dos trabalhadores rurais do município de Caicó e
posteriormente calculado a amostra necessária para validar a pesquisa, totalizando 100
trabalhadores, os quais serão coletados em nova fase do projeto. O instrumento utilizado para a
coleta de dados foi a entrevista estruturada, sendo os participantes voluntários abordados no
Sindicato dos Trabalhadores em momentos prévios às reuniões realizadas no sindicato e/ou ao
atendimento odontológico que acontece no mesmo local e que é exclusivo para o grupo em questão.
O critério de inclusão consistiu em trabalhadores rurais cadastrados no Sindicato citado,
sendo excluídos da amostra trabalhadores não cadastrados ou os que se recusaram a participar da
pesquisa. Os trabalhadores foram convidados a responder, mediante entrevista, um questionário
aplicado pelo aluno de Iniciação Científica, contendo dados de identificação social do entrevistado,
e perguntas específicas sobre o câncer de boca, com o intuito de identificar o nível de conhecimento
dos participantes acerca da prevenção e diagnóstico precoce desta patologia. Dentre elas podemos
citar: o que é o câncer de boca? Quais os fatores de risco do câncer de boca? Como prevenir o
câncer de boca? As perguntas foram explicadas em linguagem popular, para melhor compreensão
pelo entrevistado.
Uma vez realizada a coleta dos dados, os resultados obtidos foram organizados em um
banco de dados, através do programa Microsoft Excel 2010. Para a análise descritiva, os parâmetros
avaliados foram separados em grupos que congregassem respostas semelhantes, para melhor
apreciação dos dados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A amostra do estudo consistiu de 34 trabalhadores rurais cadastrados no Sindicato dos
Trabalhadores rurais do município de Caicó. Foi constatado que a maior parte dos sujeitos da
pesquisa pertencia ao gênero masculino (n = 18; 53%), sendo 47% (n = 16) do gênero feminino. Do
total da amostra, houve predomínio entre 5as e 7as décadas de vida, (n = 14; 41,1%). Apesar de
haver uma boa quantidade de mulheres neste grupo analisado, estes dados enfatizam a importância
do conhecimento sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de boca desta população, já
que, de acordo com Bessell et al.,(2011) os homens na faixa etária entre a 5ª e 7ª décadas de vida
são os principais indivíduos acometidos pelo CEO.
Os participantes da pesquisa apresentaram em sua maioria o nível de escolaridade entre 5 a 8
anos de estudo, totalizando 38% (n = 13) da amostra, com um percentual de 32,3% (n = 11) com
escolaridade entre 0 e 4 anos e 29,4% ( n = 10) com mais de 8 anos de estudo (Gráfico 1). Quanto
ao local de moradia, 73,5 % (n = 25) dos entrevistados residem na zona rural e 26,4 % (n = 9) na
zona urbana, vivendo em sua maioria (n = 24; 70,5%), com apenas 1 salário mínimo. Segundo
Oliveira, Silva e Zucalota, (2006) existe uma relação direta entre o perfil socioeconômico com o
nível de conhecimento, acesso à informação e serviços básicos de saúde, sendo o conhecimento dos
fatores de risco, a base para uma prevenção efetiva do CEO. A escolaridade é um fator determinante
para o estilo de vida dos indivíduos (LIMA et al., 2005). Para Santos, Batista e Cangussu, (2010)
quanto menor o índice de escolaridade, menor o nível de entendimento e informação dos sujeitos,
sendo então a escolaridade, fator determinante para o entendimento de informações relevantes sobre
o câncer de boca. O baixo nível de anos de estudo dificulta o diagnóstico precoce, pelo fato de que
as lesões iniciais, geralmente assintomáticas, não são valorizadas pelo próprio indivíduo. De acordo
com Lima et al., (2005) a prevenção primária dessa condição está embasada nos fatores etiológicos
e nas alterações de estilo de vida.
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Gráfico 1: Nível de escolaridade ( anos de estudo) dos participantes da pesquisa.
Em relação ao tempo de trabalho na agricultura, foi encontrado que, 47% (n = 16) dos
participantes possuem mais de 25 anos de trabalho, seguido daqueles com 6 a 10 anos (n = 10;
29,4%), 11 a 25 anos (n = 6; 17,6%) e 2 a 5 anos (n = 2; 5,88%). Estes trabalhadores também foram
questionados quanto ao tempo de exposição solar diário e 44,1% (n = 15) dos trabalhadores
relataram ficarem expostos de 5 a 8 horas por dia, (n = 14; 41,1%) de 1 a 4 horas por dia e (n = 5;
14,7%) mais de 8 horas. (Gráfico 2).

Gráfico 2: Representação do tempo de exposição solar diário dos s trabalhadores rurais.
Em se tratando do conhecimento dos trabalhadores a respeito do câncer de boca, os mesmos
apresentaram variadas respostas sobre o que é o câncer de boca. As respostas semelhantes foram
separadas em diferentes grupos. Do total da amostra, 29,4% (n = 10) responderam que o câncer de
boca era ou estava relacionado a uma doença. 29,4% (n = 10) relacionaram o câncer de boca a
nódulos e feridas. 5,88%, (n = 2) relacionaram ao fumo, 2,94% (n = 1) à exposição solar, 2,94%, (n
= 1) ao uso de bebidas alcoólicas, 2,94%, (n = 1) a fatores genéticos e 8,82 % (n = 3) não souberam
responder (Gráfico 3).
Os participantes também foram questionados acerca do conhecimento sobre os fatores de
risco associados ao desenvolvimento do CEO. Após explicação detalhada sobre o que são fatores de
risco, 67,6% (n = 23) responderam que os fatores de risco para o câncer de boca estão associados à
falta de higiene e cuidados bucais, 14,7% (n = 5) não souberam responder, 5,88% (n = 2)
relacionaram a exposição solar, 5,88% (n = 2) relacionaram à alimentação, além de outros com
pequena porcentagem como uso de próteses (n = 1; 2,94%), múltiplas parceira (n = 1; 2,94%),
predisposição genética (n = 1; 2,94).
Apesar de mais de 50% dos trabalhadores relacionar o câncer de boca com doença ou
nódulos, as respostas dadas demonstraram conhecimento muito limitado acerca do que é o câncer e
de quais fatores estão relacionados com o seu desenvolvimento, uma vez que a maioria não sabia o
que eram fatores de risco e nem relatou os principais fatores de risco ao CEO.
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Gráfico 3: Conhecimento dos trabalhadores rurais sobre o que é o câncer de boca.
De fato, o conhecimento limitado sobre o que é o câncer de boca, parece estar associado
sobre informações gerais advindas de outros tipos de cânceres.
Os participantes foram questionados também quanto à exposição aos principais fatores de
risco associados ao CEO: uso de tabaco, bebida alcoólica e exposição solar. O uso do tabaco
apresentou uma porcentagem de 32,3% (n = 11) enquanto que 67,6% (n = 23) não faz uso de
tabaco. Dos trabalhadores que usam tabaco, 9,09% (n = 1 ) faz uso do tabaco de 0 a 10 anos,
63,63% (n = 7) usam tabaco entre 11 e 20 anos e 27,27%, (n = 3) fazem uso do tabaco há mais de
20 anos. O uso de bebida alcoólica foi relatado em 32,3% (n = 11).
Quanto ao uso utensílios para a proteção solar, 8,8% (n = 3) dos trabalhadores rurais não
usam nenhum tipo de proteção ao trabalhar exposto ao sol. Aqueles que utilizam proteção relataram
mais de uma forma de se proteger. Dentre as formas de proteção mais utilizadas o protetor solar
ficou com (n = 19; 55,8%), o boné e o chapéu com (n = 15; 44,1%) e outras forma de proteção
(pano na cabeça, óculos e guarda sol) com (n =3; 8,8%) (Figura 4).

Gráfico 4: Formas de proteção solar utilizadas pelos participantes.
Dentre os hábitos bucais, o tabagismo e o alcoolismo têm sido frequentemente
documentados como sendo os principais fatores de risco no desenvolvimento de novos cânceres
bucais, agindo de forma sinérgica e aumentando a incidência. (SANTOS; BATISTA; CANGUSSU,
apud MORSE, 2006). Segundo Cassius et al.,(2011), o mecanismo de ação carcinogênica do álcool
ainda não está bem determinado, porém evidências sugerem que seu efeito é modulado por
polimorfismos genéticos que alteram o metabolismo do etanol, do folato e da reparação do DNA. A
plausibilidade biológica do seu efeito no organismo inclui a ação do acetoaldeído, o principal
metabólito do etanol, aumento da concentração de estrógeno nas mulheres, na sua ação como
solvente dos carcinógenos presentes no tabaco, na produção de moléculas de oxigênio e nitrogênio
reativos e na alteração no metabolismo dos folatos. Para os trabalhadores rurais, o principal fator de
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risco é a exposição solar crônica, que leva ao desenvolvimento do câncer de lábio, principalmente o
inferior, já que os raios solares incidem diretamente nesta região que esta em sua maioria das vezes
desprotegida, levando ao surgimento inicial de uma lesão cancerizável, a queilite actínica, que pode
posteriormente progredir para uma lesão maligna.
Quanto à prevenção do câncer de boca, os participantes da pesquisa relataram mais de uma
forma de prevenir este câncer. 38,2% (n = 13) relacionaram a prevenção aos cuidados de higiene
bucal, 38,2% (n = 13) relataram a uma boa frequência ao cirurgião-dentista, 14,7% (n = 5)
relacionaram a não fumar ou beber; 5,88% ( n = 2) relacionaram ao uso de protetor solar , 5,88% (n
= 2) relacionaram a visitas ao médico, 2,94%(n = 1) relacionaram ao uso de remédios , 2,94% (n =
1) relacionaram a ter uma boa alimentação, 2,94% (n = 1) relacionaram a não ter múltiplos
parceiros e 2,94% (n= 1) disseram uma forma de prevenir é evitando pancadas. Os principais
fatores relacionados à prevenção, que são amplamente importantes para o diagnóstico precoce, tais
como o uso do protetor solar e a não utilização de tabaco álcool ,foram pouco relatados na presente
pesquisa, com fuga da delimitação do que encontramos na literatura e ainda em pequenas
porcentagens.
Uma das principais formas de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de boca é a
realização do autoexame da boca. O autoexame é um exame visual e tátil que deve ser realizado
pelo próprio paciente, e de extrema importância para o diagnóstico precoce. Deve ser realizado em
frente ao espelho, após remover prótese ou aparelhos removíveis, caso haja necessidade,
observando-se a face, lábio e cavidade oral, se há alguma mudança de coloração, presença de
nódulos ou alteração antes não aparente. O ideal é realizar o autoexame da boca a cada 3 meses,
para que qualquer alteração da normalidade seja prontamente detectada . De acordo com Cassius
(2010) a técnica do auto exame é descrita geralmente como um método não-invasivo, de baixo
custo, fiável e aplicável em massa para controlar incidência de cancro oral. Além disso, seus
benefícios seriam direcionados para a prevenção secundária. O paciente seria capaz de identificar
lesões suspeitas de malignidade e, em seguida, encaminha-se a uma unidade de saúde. Os
trabalhadores rurais também foram questionados quanto à realização deste método eficaz de
diagnóstico precoce. 79,4% ( n = 27) de todos os participantes da pesquisa relataram nunca ter
realizado o autoexame para detecção de câncer oral e apenas (n = 7; 20,5%) já havia realizado pelo
menos uma vez, demostrando desconhecimento e falta de informação sobre o câncer oral e o
autoexame. A boca é um sítio anatômico de fácil acesso para exame, permitindo que o paciente,
através do autoexame, possa visualizar diretamente alterações suspeitas, principalmente nos
estágios iniciais, levando ao diagnóstico precoce (SANTOS; BATISTA; CANGUSSU 2010).
A maioria dos participantes, ao ser questionada quanto à conduta que teria diante do
aparecimento de lesão suspeita de CEO, respondeu que procuraria o médico para realização do
tratamento (73,5%; n = 25) e apenas 20,5% (n = 7) respondeu que procuraria o cirurgião-dentista.
Isto reflete o fator cultural que ainda persiste na população, o qual atribui ao cirurgião-dentista o
cuidado apenas dos elementos dentários. Outro fato importante encontrado na pesquisa, esclarece a
falta de informação que existe sobre o câncer de boca, pois 91,17% (n = 31) dos entrevistados
relatou nunca ter ouvido explicação sobre câncer de boca. Ocorrência importante é que 58,8% (n =
20) destes trabalhadores rurais responderam à entrevista estruturada logo após atendimento
odontológico, estando a apenas entre 1 a 24 semanas da última visita. Apenas 8,5% (n = 3) já tinha
ouvido explicações sobre o câncer de boca, na televisão, mas nunca de forma direta por
profissionais de saúde. Isto enfatiza a necessidade de maior empenho dos profissionais de sáude,
principalmente cirurgiões-dentistas, quanto à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de boca,
uma lesão de fácil detecção, muitas vezes para o próprio paciente, e que quando diagnosticada em
estágios iniciais aumenta significativa a sobrevida dos pacientes. Para Santos, Batista, Cangussu
(2010), o câncer bucal é uma doença de alta incidência no mundo que vem sendo considerada como
problema de saúde pública, sendo a prevenção e o diagnóstico precoce, as melhores formas de
combater a doença.
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CONCLUSÃO
Os resultados da pesquisa forneceram a obtenção de dados importantes a respeito do
conhecimento dos trabalhadores rurais do município de Caicó sobre o câncer oral. Foi possível
observar que faltam informação e projetos que melhor informem à população em geral, e
principalmente as populações de maior risco, ou seja, que se enquadram no grupo de risco, como a
população em estudo, acerca do câncer oral, incluindo a prevenção e diagnóstico precoce. Dessa
forma, existe a necessidade de ações conjunta de todos os profissionais de saúde envolvidos no
processo de saúde-doença da população, tendo em vista que o indivíduo deve ser visto como um
todo e não em partes, principalmente da inclusão de orientação básica do câncer oral nas consultas e
atendimentos de rotina do cirurgião-dentista. Estes resultados poderão ser melhor elucidados, ao
final do projeto, que foi renovado, pelo aumento da amostra estudado e análise estatística.
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DA LINFADENOMEGALIA CERVICAL
Rafael Teixeira Silva1 ; Marinaldo Horácio de Oliveira Medeiros2

RESUMO: Os linfonodos são pequenas estruturas ovais ou riniformes bastante numerosos na
região cervical. Possuem como função primordial a elaboração da resposta imune contra antígenos
circulantes no organismo. O aumento dos linfonodos cervicais habitualmente representa resposta
adaptativa normal a um estímulo imunológico, mas pode estar associado a causas neoplásicas,
infecciosas, inflamatórias ou ainda não estar associado a nenhuma doença. O objetivo deste trabalho
é conhecer as características demográficas da linfonodomegalia cervical em ambulatório
especializado, discutir condutas para melhor avaliação e condução destes pacientes e construir
banco de dados informativo. Os dados colhidos retrospectivamente via análise de prontuários foram
tabulados e analisados por estatística descritiva exploratória. Dos 1214 pacientes atendidos em
ambulatório de Cabeça e Pescoço, entre 2005 e 2012, 55 (4,53%) procuraram o ambulatório com a
queixa de adenomegalia cervical. A maioria dos pacientes chegou ao ambulatório sem avaliação
clínica adequada no que se refere à pesquisa de doenças infectocontagiosas. 14 (25,45%) pacientes
foram encaminhados para biópsia. 04 pacientes (7,3%) foram diagnosticados com linfoma,
correspondendo a 0,32% do total de pacientes atendidos no período estudado. 03 pacientes entre 54
e 69 anos e uma criança com 8 anos. 01 (1,81%) paciente apresentou como resultado
histopatológico um carcinoma epidermóide grau III com sítio primário em lesão de hipofaringe. A
ultrassonografia não colaborou com o diagnóstico, sendo a avaliação e os aspectos clínicos mais
importantes. É necessário que os profissionais de saúde avaliem melhor os casos para que os
pacientes já cheguem triados no especialista.
PALAVRAS-CHAVES: Linfonodos; linfonodomegalia; pediatria ; oncologia ; cirurgia de cabeça
e pescoço
INTRODUÇÃO
Os linfonodos são pequenas estruturas ovais ou riniformes normalmente medindo de 0,1
a 2,5 cm de comprimento, de superfície lisa, forma um pouco elíptica e consistência elástica
(CHAMMAS et al., 2004). São móveis, indolores e obedecem a certa simetria (CARVALHO,
2001). Possuem como função primordial a elaboração da resposta imune contra antígenos
circulantes no organismo.
Os linfonodos são bastante numerosos na região cervical, superficiais e de fácil
palpação, podendo ser descobertos ocasionalmente. (CHAMMAS, 2004). O aumento dos
linfonodos dos pescoços é bastante comum em adultos e principalmente em crianças, e
habitualmente representa resposta adaptativa normal a um estímulo imunológico (CARVALHO,
2001), mas pode estar associado a causas neoplásicas, infecciosas, inflamatórias e outras, ou ainda
não estar associado a nenhuma doença específica (KOWALSKI, 2005). Barnes (1972) considera
qualquer massa ou linfonodo cervical palpável, independente do tamanho, como anômalo no recémnascido. Para a idade entre seis meses e 12 anos, são consideradas anormais massas ou linfonodos
maiores ou iguais a 1 cm e no adulto quando maiores ou iguais a 3 mm. O aumento pode ser de um
único linfonodo ou de um grupo, podendo ser uni ou bilateral. Quanto ao caráter de aparecimento
do linfonodo, a linfonodopatia pode ser classificada em aguda, quando a menos de 30 dias, ou
crônica, quando mais que 30 dias (KOWALSKI, 2005).
1 Discente do curso de Medicina da Faculdade de Ciências da Saúde – UERN. Email: raftesi@yahoo.com.br
2 Docente do curso de Medicina da Faculdade de Ciências da Saúde – UERN. Email.: horaciomedeiros@yahoo.com.br
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Em geral, a maioria das linfonodopatias do triângulo cervical anterior são benignas, a
exceção das metástases do câncer de tireoide que surgem nesta topografia. Já cerca de 50% das do
triângulo posterior (nível V) são malignas (CARVALHO, 2001). Linfonodomegalia cervical em
crianças e adolescentes é geralmente de causa infecciosa (CRESPO et al. 2005) e a avaliação
diagnóstica nesta faixa etária é baseada principalmente em avaliação laboratorial e exame físico
detalhado. Em grupo de 282 crianças com linfonomegalia, apenas 9 apresentaram doença maligna
(CITAK et al.,2011). Sinais de infecção de vias aéreas superiores, faringite, otalgia, infecções
bucais, infecções de couro cabeludo prontamente identificam a causa de uma linfonodomegalia
cervical com características benignas (CAVALCANTI, 2007). As neoplasias malignas em crianças
tendem a mostrar massas linfonodais coalescentes, volumosas, preferencialmente no triângulo
posterior do pescoço (KOWALSKI, 2005). Linfadenodomegalia cervical em pacientes com fatores
de risco para neoplasia de cabeça e pescoço (idade avançada, etilismo e tabagismo) deve levar a
suspeita de doença malígna e direcionar o médico para um exame minucioso das vias
aerodigestivas, possivelmente seguido de um exame subsidiário como uma nasofibroscopia
(CAVALCANTI, 2007). Na maioria das vezes, o aumento linfonodal não está associado à doença
neoplásica, entretanto, um linfonodo aumentado em paciente com mais de 40 anos deve ser
considerado como neoplásico até que se prove o contrário (SHAHA e SHAH, 1995). Linfonodo
endurecido, indolor e com tendência a diminuição de mobilidade também fala a favor de origem
neoplásica (metástase cervical) (KOWALSKI, 2005). A avaliação do significado da linfonodopatia
por metástase cervical originada de tumor primário oculto ainda é um desafio (LEE et al.,1995). O
sítio primário não é identificado em cerca de 2 a 9% dos pacientes (AMAR et al., 2000).
Existem dados epidemiológicos que podem fornecer pistas para o diagnóstico. Por
exemplo, o contato com um paciente com tuberculose pode levar a suspeita da doença em paciente
com linfonodomegalia cervical ou hilar. Uma investigação completa dos sintomas relacionados aos
outros órgãos também é importante. Um questionário sobre o uso de medicamentos deve ser
realizado. Alguns agentes (por exemplo, fenitoína) tipicamente podem causar aumento dos
linfonodos, que pode ser isolada ou associada a sintomas de doença do soro, como rash cutâneo,
febre e hepatoesplenomegalia. Em um estudo que analisou a biópsia de 213 pacientes com
linfonodomegalia não-explicada, nenhum paciente com linfonodos menores que 1 cm tinha câncer,
ao passo que 8% daqueles com linfonodos entre 1 e 2,25 cm apresentavam neoplasia e 38%
daqueles com linfonodos maiores que 2,25 cm apresentavam-se positivos para doença neoplásica.
Além do tamanho, é importante avaliar as características do linfonodo. Linfonodos endurecidos e
aderidos são sugestivos de processo neoplásico, ao passo que linfonodos fibroelásticos e dolorosos
se devem mais comumente a processos infecciosos e inflamatórios (CAVALCANTI, 2007).
O manejo inicial do paciente com adenopatia cervical pode variar amplamente entre os
clínicos e a decisão sobre quais exames deverão ser solicitados pode variar conforme as suspeitas
diagnósticas (KOWALSKI, 2005). O exame ultrasonográfico do pescoço pode ser solicitado com
objetivo principal de verificar a presença do nódulo e tentar caracterizá-lo quanto à sua natureza
(benigna ou maligna) (CHAMMAS, 2004). Uma abordagem sistematizada pode melhorar o
diagnóstico e a terapêutica (KOWALSKI, 2005).
O objetivo deste trabalho é conhecer as características demográficas da
linfonodomegalia cervical em ambulatório especializado, discutir condutas para melhor avaliação,
condução diagnóstica e terapêutica destes pacientes e construir banco de dados informativo para
orientar profissionais das demais áreas sobre a necessidade de exames específicos e inespecíficos
nestas situações. O estudo dará suporte ao desenho e planejamento do atendimento especializado
dos pacientes já que a maioria não é de origem neoplásica e servirá de suporte teórico e prático nas
Disciplinas de Semiologia Médica, Otorrinolaringologia, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Pediatria,
Oncologia, entre outras.
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MATERIAL E MÉTODOS
Após aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa, foram analisados retrospectivamente
1.214 prontuários, referentes aos atendimentos em ambulatório especializado em Cirurgia de
Cabeça e Pescoço entre os anos 2005 e 2012, dos quais, foram selecionados 55 pacientes cuja
queixa principal foi de linfadenomegalia cervical.
As informações contidas foram cuidadosamente transferidas para protocolo específico
para que os dados relevantes fossem tabulados e tratados pela estatística, tais como idade, sexo,
profissão, níveis cervicais comprometidos, exames solicitados, dados ultrassonográficos e de
biópsia.
Pesquisa de natureza quantitativa, com finalidade básica, tendo a origem dos dados de
modo documental, com temporalidade transversal através de levantamento de variáveis descritas
nos resultados. Os dados foram analisados através de estatística descritiva exploratória.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dos 1214 pacientes atendidos, 55 (4,53%) procuraram o ambulatório com a queixa de
adenomegalia cervical. Na amostra 43,6% eram do sexo feminino e 56,4% do sexo masculino.
Quanto a idade, 16 pacientes tinham de 00 a 01 ano de idade ( 29,1%), 11 tinham entre 11 e 20
anos ( 20%), 11 tinham entre 21 e 30 anos ( 20%), 05 tinham entre 31 e 40 anos (9,1%) e 12
estavam acima de 41 anos ( 21,8%), com uma idade média de 24 anos. A procura espontânea
representou 43,64%, sendo os demais encaminhados pelos seguintes profissionais: clínico geral
12,73%; otorrinolaringologista e pediatra (10,91%); ultrassonografista, infectologista e
endocrinologista, cirurgião vascular, ginecologista, médico da família, anestesiologista e geriatra
representaram 5,46%.

Figura 1: Distribuição de idade em porcentagem de pacientes com queixa de linfonodomegalia
cervical no período de 2005 a 2012.
A punção aspirativa por agulha fina (PAAF) foi indicada para apenas 13 (23,6%)
pacientes, sendo que apenas 01 foi sugestiva de doença linfoproliferativa, 01 foi positiva para
células neoplásicas malignas (compatível com carcinoma epidermóide) e as demais contendo outros
diagnósticos. 14 (25,45%) pacientes foram encaminhados para biópsia, sendo que apenas 10
(18,2%) a realizaram. 04 pacientes (7,3%) foram diagnosticados com linfoma, correspondendo a
0,32% do total de pacientes atendidos no período estudado. 03 pacientes entre 54 e 69 anos e uma
criança com 8 anos. Dos 04 pacientes com linfoma, apenas 1 realizou PAAF antes da biópsia, que
mostrou material sugestivo de neoplasia de células redondas, em concordância com resultado
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histopatológico. 01 (1,81%) paciente apresentou como resultado histopatológico um carcinoma
epidermóide grau III, em concordância com resultado anterior de PAAF, com sítio primário em
lesão de hipofaringe.

Figura 2: Distribuição em porcentagem de resultado de punção aspirativa por agulha fina (PAAF)
em pacientes com linfonodomegalia.

Figura 3: Distribuição em porcentagem de resultado de biópsia em pacientes com linfonodomegalia.
Na investigação foi realizado teste cutâneo para tuberculose, sorologias para
toxoplasmose, mononucleose e citomegalovirose, além de hemograma, ultrassonografia do pescoço
e estudo radiológico do tórax. A sorologia para toxoplasmose foi realizada para 48 pacientes, sendo
positiva para 15 (27,3%). A sorologia para citomegalovírus foi realizada em 43 pacientes, sendo
positiva em 24 (43,6%); a sorologia para Epstein BAAR foi solicitada para 41 pacientes, sendo
positivas em 17 (30,9%); o teste tuberculínico foi solicitado para 35 pacientes, sendo não reator em
27 (49,1%), reator fraco em 03 (5,5%) e reator forte em 05 (9,1%).
Existe grande receio da população quanto ao quadro de adenomegalia cervical. A
maioria dos pacientes chegou ao ambulatório sem avaliação clinica adequada no que se refere à
pesquisa de doenças infectocontagiosas. A ultrassonografia não colaborou com o diagnóstico, sendo
a avaliação e os aspectos clínicos mais importantes. A maioria dos pacientes está na faixa pediátrica
o que contraindica a punção como meio diagnóstico, já que ela não define os principais diagnósticos
nesta faixa etária. A biópsia foi indicada para uma pequena parcela, tendo a grande maioria apenas
seguimento clínico.

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

1124

CONCLUSÃO
A presença de uma linfonodo cervical representa um desafio diagnóstico na prática
médica. Diante das possibilidades diagnósticas, faz-se necessária uma rotina na abordagem,
principalmente quando existem outros sinais e sintomas associados. Na anamnese, é fundamental
conhecer idade do paciente e tempo de duração da massa cervical, para caracterização de uma
linfonodomegalia aguda ou crônica, bem como a existência de sintomas constitucionais associados.
O exame físico deve ser completo, dando ênfase às características do linfonodo aumentado e a
existência de sinais que sugiram infecção ou tumor com drenagem para o linfonodo acometido.
Há um baixo índice de doença linfoproliferativa associada à linfadenomegalia cervical
na amostra selecionada para este estudo. A grande maioria dos casos está relacionada com
processos infecciosos e inflamatórios. É necessário que os profissionais de saúde aprendam a
avaliar melhor os casos para que os pacientes já cheguem triados no especialista.
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DIETA DE TRÊS ESPÉCIES DE PEIXES DO SEMIÁRIDO (Triportheus signatus,
Parauchenipterus galeatus e Leporinus piau) PRESENTES NO RESERVATÓRIO DE SANTA
CRUZ, APODI, RIO GRANDE DO NORTE
Luzia Geize Fernandes Rebouças1; Danielle Peretti2; Antonio Luiz Nogueira de Morais Segundo3;
José Luís Costa Novaes4; Rodrigo Silva da Costa4.
RESUMO: O presente trabalho baseia-se na análise do conteúdo estomacal de 29 exemplares
pertencentes a três espécies de peixes (Triportheus signatus, Parauchenipterus galeatus e
Leporinus piau) capturados no mês de fevereiro de 2011 no reservatório de Santa Cruz, no
município de Apodi, com o objetivo de avaliar a dieta e verificar variações espaciais na mesma. Os
peixes foram capturados e levados para o laboratório e em seguida foram submetidos à análise
biométrica e, posteriormente retirados os estômagos. A análise do conteúdo estomacal, feita sob
microscópios estereoscópico e óptico, revelou uma dieta bastante variada, cujos itens foram
agrupados em dez categorias: microcrustáceos, insetos, resto vegetal, material digerido, material
orgânico, escama, detrito, camarão, molusco e resto de Arthropoda, sendo insetos e camarão os que
mais contribuíram para a alimentação das espécies. Quanto à variação espacial, insetos e camarão
predominaram no ambiente lacustre enquanto que no ambiente fluvial as maiores contribuições
foram de insetos e material orgânico. Avaliando-se a dieta de cada espécie foi possível atribuir as
categorias tróficas de insetívoro para T. signatus, carcinófago com tendência à insetivoria para P.
galeatus e herbívoro para L. piau.
PALAVRAS – CHAVE: Peixes; Dieta; Reservatório
INTRODUÇÃO
O nordeste brasileiro possui clima semiárido, o qual é marcado por irregularidades ou
escassez de chuvas o que se reflete nas características da rede hidrográfica. Como forma de
minimizar os impactos gerados por esta restrição de água é que se disseminou a prática de
construções de açudes, ou reservatórios, cuja finalidade primordial é o abastecimento. A barragem
de Santa Cruz encontra-se no município de Apodi e pertence à bacia do rio Apodi-Mossoró,
segunda maior do estado (OLIVEIRA et al., 2000). Embora o reservatório seja um ambiente de
grande importância econômica, pouco se sabe sobre sua importância ecológica, pois poucos estudos
relacionados ao seu funcionamento e estrutura, como ecossistema dulcícola, foram desenvolvidos,
destacando-se a ausência de informações sobre as assembleias de peixes. A escassez de
conhecimentos referentes a muitas espécies nordestinas, em especial no aspecto alimentar, faz
justificar a necessidade de estudos relacionados à ecologia trófica dos peixes.
A presente pesquisa teve por objetivo caracterizar a alimentação de três espécies
(Triportheus signatus, Parauchenipterus galeatus e Leporinus piau) representantes da ictiofauna
deste reservatório, os quais possuem interesse ecológico e econômico, e verificar as variações
espaciais em suas dietas. Espécies do gênero Triportheus Cope, 1872 habitam uma grande
variedade de ecossistemas sul-americanos e são amplamente distribuídas, tendo sido registradas
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desde a bacia do rio do Prata até o Orinoco, com grande representatividade na Amazônia
(GOULDING, 1980 apud GALINA e HAHN, 2003).
A espécie Parauchenipterus galeatus Linnaeus, 1766, é conhecida regionalmente
como cangati, mas denominado de forma diversa em outras regiões como anduiá, anuiá, anujá,
cabeça-de-ferro, cachorro, cachorrinho, carataí, chorão, cumbá, cumbaca, mandi-cumbá, roncaronca (NOMURA, 1984), sendo amplamente distribuída na América do Sul.
Já
a
espécie
Leporinus piau conhecida popularmente como piau três pintas, piau preto, piau gordura ou piau, é
encontrada em todas as bacias hidrográficas e abundante em todos os rios, riachos, lagos, lagoas e
açudes do Nordeste brasileiro. Apresenta elevada importância na pesca comercial e esportiva, sendo
muito apreciado por pescadores da região.
MATERIAL E MÉTODOS
A Barragem de Santa Cruz foi construída em 1999 e finalizada em 2002. Está a 18 km
do centro do município de Apodi, sendo o segundo maior com área de 4.264 km2, 57,50 m de altura
(incluindo a fundação)e com capacidade máxima de 600 milhões de m3 (SEMARH, 2009). Sua
construção teve como objetivos irrigar 9.236 hectares na Chapada do Apodi, controlar as cheias e
regular a vazão do Rio Apodi, servir de anteparo às águas da transposição do Rio São Francisco,
além de garantir o abastecimento de água para 27 cidades do alto oeste potiguar (PACHECO e
BAUMANN, 2006).
As coletas, referente ao material analisado, foram realizadas no reservatório de Santa
Cruz em Apodi-RN, no mês de fevereiro de 2011, em oito pontos (Figura 1), os quais foram
agrupados em ambientes lacustre (pontos 1 ao 6) e fluvial (pontos 7 e 8). Em todos os pontos, com
base em uma avaliação visual, percebeu-se erosão leve para moderada, elevada presença de rochas,
cascalho e areia constituindo a margem e vegetação marginal rala ou inexistente sendo constituída
principalmente por gramíneas.

Figura 1: Localização da Barragem de Santa Cruz/RN e distribuição dos pontos de coleta. (Dam =
Barragem). *(l) lacustre; *(f) fluvial.
Para a captura dos peixes foram utilizadas redes de espera com malhas de 12; 15; 20;
25; 30; 35; 40; 45; 50; 60 e 70 mm (entre nós adjacentes). Os aparatos de pesca eram instalados às
16:00 horas e retirados às 5:00 horas sendo realizadas duas despescas, às 21:00 e às 5:00 horas
quando então eram retiradas as redes. Os exemplares capturados foram acondicionados em sacos
plásticos devidamente identificados com os pontos de coletas, horário e aparato de captura.
No laboratório do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), campus de Apodi,
o material foi triado e identificado até o nível taxonômico de espécie por meio de chaves
taxonômicas especializadas. Para as espécies cuja identificação não foi possível, estas foram
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devidamente etiquetadas, fixadas em formol a 10% e enviadas para especialistas do Departamento
de Sistemática e Ecologia da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).
Em seguida, os exemplares foram submetidos à análise biométrica obtendo-se os dados
de comprimento total (Lt) e padrão (Ls), em centímetros, e peso total (Wt), em gramas. Os
exemplares coletados foram eviscerados a partir do seccionamento na região abdominal, iniciando
do poro urogenital até a base da cabeça. Foram coletados os estômagos e em seguida foram fixados
em formol a 10% e conservados em álcool a 70%.
As análises do conteúdo estomacal foram realizadas no Laboratório de Ictiologia
(LABIC) da UERN sob microscópio estereoscópico. Dos dados da dieta foram obtidas as
frequências de ocorrência (Fo) e volumétrica (Fv) (HYNES, 1950; HYSLOP, 1980; ROSECCHI e
NOUAZE, 1987; ZAVALA-CAMIN, 1996). A associação das frequências dá origem ao cálculo do
Índice Alimentar (IAi) (KAWAKAMI & VAZZOLER, 1980), apresentado em valores percentuais.
onde:

IAi = Fo . Fv/ Σ (Fo .Fv) x 100
IAi = índice alimentar
Fo = frequência de ocorrência
Fv = frequência volumétrica

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para o estudo da alimentação das três espécies de peixes (T. signatus, P. galeatus, L.
piau) do semiárido potiguar, presentes no reservatório de Santa Cruz, foram analisados 29
exemplares cuja avaliação do conteúdo estomacal permitiu a identificação dos seguintes itens:
Microcrustáceos (Conchostraca), Insetos (sendo composto pelas ordens Diptera, Hymenoptera,
Orthoptera, Odonata, Hemiptera, Trichoptera, Ephemeroptera e Coleoptera), Resto vegetal,
Material digerido (material com alto grau de digestão cuja identificação não foi possível), Material
orgânico, Escama, Detrito, Camarão, Molusco (Gastropoda), Resto de Arthropoda (Figura 2).

Figura 2 – Espectro alimentar das três espécies de peixes, agrupadas, no Reservatório de Santa
Cruz, Apodi/RN.
O espectro alimentar das espécies, ainda agrupadas, quanto a verificação da variação
espacial, observou-se que o item insetos predominou em ambos os ambientes, lacustre e fluvial
(IAi%= 43,49 e IAi%= 32,92, respectivamente) seguido pelo camarão (IAi%= 21,40 e 20,02,
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respectivamente). Entretanto houve variações no consumo dos demais itens sendo que moluscos
predominaram no ambiente lacustre (IAi%= 19,62) e material orgânico no ambiente fluvial
(IAi%=25,70) (Figura 3).

Figura 3 - Espectro alimentar das três espécies de peixes, agrupadas, de acordo com o ambiente
(lacustre e fluvial), no Reservatório de Santa Cruz, Apodi/RN.
Nota-se que os insetos contribuem bastante para a dieta das espécies. Os insetos
representam o maior grupo existente no reino animal, onde 10% colonizam o ambiente aquático
(McCAFFERTY, 1981), o que faz desses organismos fonte de alimento para muitas guildas tróficas
(VIDOTTO-MAGNONI e CARVALHO, 2009). Para estas espécies, os insetos encontrados foram
tanto de origem autóctone quanto alóctone o que permite inferir que no período estudado, embora as
chuvas tenham sido escassas, ainda houve o aporte de matéria do exterior para contribuir com a
dieta das espécies, isto pode ser comprovado pela participação das ordens Hymenoptera e
Orthoptera.
Camarões também foram importantes e o local, principalmente no ambiente lacustre, de
águas mais calmas, parece favorecer a proliferação destes organismos (GAVILAN-LEANDRO et
al., 2009). O mesmo pode ser atribuído aos moluscos do ambiente fluvial. Entretanto, observa-se a
contribuição do material orgânico para o ambiente fluvial, isto pode ter ocorrido pelo pequena
velocidade da água neste pontos, que associada à baixa quantidade de chuva, permitiu o acúmulo
deste material.
Quanto a avaliação das espécies em separado, ressalta-se a participação dos itens insetos
(IAi%= 60,90), seguido de microcrustáceos (13,44) e escama (IAi%= 13,14) para a dieta de T.
signatus. Constituíram a dieta de P. galeatus os itens camarão (IAi%=39,96), insetos (IAi%=32,88)
e material orgânico (IAi%= 14,61). E L. piau alimentou-se principamente de restos vegetais
(IAi%= 80,06) e material orgânico (IAi%= 16,01) (Figura 4). A ingestão destes itens permitiu
enquadrá-las nas categorias tróficas de insetívoro, carcinófago com tendência à insetivoria e
herbívoro, respecitvamente.
O hábito alimentar de várias espécies do gênero Triportheus, de acordo com trabalhos
desenvolvidos em diversas bacias, varia de onívoro a insetívoro, além daquelas parcialmente
zooplanctívoras (ALMEIDA, 1984; BRAGA, 1990; CATELLA e PETRERE JR, 1998; GAMA,
2000). Galina e Hanh (2004) utilizaram T. signatus como ferramenta de amostragem da
entomofauna no reservatório do Manso, Mato Grosso. No reservatório de Sobradinho na Bahia, os
insetos foram o item preferencial dessa espécie (PINTO et al., 2011). Nesse contexto a categoria
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trófica atribuída, em Santa Cruz, para a espécie T. signatus está em consonância com outros
ambientes, podendo ser explica pela abundância do recurso.

Figura 4 – Espectro alimentar das três espécies de peixes no Reservatório de Santa Cruz, Apodi/RN.
Para P. galeatus ao ter sua alimentação avaliada por Borges; Gurgel e Canan (1999) ao
estudar uma comunidade de peixes da lagoa do Jiqui/RN, encontraram que esta espécie apresentou
dieta insetívora. Por outro lado, Andrian e Barbieri (1996) estudando-a no reservatório de Itaipu/PR,
encontraram um espectro alimentar amplo, retratando o oportunismo da espécie e assim
considerando-a como onívora com tendência à carnivoria, mais especificamente, à insetívora.
Leporinus piau ao ser avaliado em pesquisas em duas outras bacias apresentou hábito
alimentar onívoro. Em um deles alimentou-se de vegetais, algas, sementes e restos de insetos, sendo
importante ecologicamente como peixe forrageiro (GOMES e VERANI, 2003; ALVIM e PERET,
2004).
B

A

C
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Figura 5 – Espectro alimentar de T. signatus, P. galeatus e L. piau presentes no Reservatório de
Santa Cruz, Apodi/RN, de acordo com o ambiente (lacustre e fluvial).
Em relação à variação espacial, observou que T. signatus consumiu insetos como item
principal nos dois ambientes, lacustre e fluvial (IAi%= 43,49 e IAi%= 32,92, respectivamente). A
alimentação de P.galeatus , baseada na ingestão de insetos (IAi%= 37,00) seguida de camarão
(IAi%= 30,58) no ambient lacustre passou a ser composta de camarão (IAi%= 43,16) seguida de
insetos (IAi%= 21,13). Leporinus piau consumiu exclusivamente restos de vegetal (IAi%= 100) no
ambiente lacustre e mostrou-se mais onívoro no ambiente fluvial consumindo matéria orgânica
(IAi%=80,32), microcrustáceos (IAi%=18,84) e insetos (IAi%= 8,84) (Figura 5). Essa variação na
ingestão dos itens e suas proporções demonstram a disponibilidade destes no ambiente, bem como a
plasticidade trófica exibida por estes peixes.
CONCLUSÃO
A alimentação das três espécies de peixes capturadas no reservatório de Santa Cruz foi
variada contendo dez itens alimentares, porém com predomínio de insetos e camarão. Estes recursos
também prevaleceram de acordo com a distribuição espacial, porém variando a proporção. Baseado
nos itens consumidos pôde-se enquadrar as espécies nas seguintes categorias tróficas: T. signatus
como carnívora, P. galeatus carcinófago com tendência à insetivoria e L. piau como herbívoro.
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DIFICULDADES E AVANÇOS NA CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS EM UM
HOSPITAL GERAL
Amanda Ricelly Miguel do Nascimento1; Johny Carlos de Queiroz2

RESUMO: A pesquisa tem como objetivo identificar as dificuldades na captação de órgãos pela
Comissão Intra Hospitalar de Doação de Órgão e Tecidos para Transplante no Hospital Regional
Tarcísio de Vasconcelos Maia e os avanços alcançados desde a sua inserção na instituição
hospitalar até os dias atuais. A Coleta de dados foi instrumentalizada por uma entrevista
semiestruturada aplicada a equipe multiprofissional que compõe a referida comissão após
aprovação da pesquisa pelo comitê de Ética e Pesquisa da Universidade do Estado do Rio Grande
do Norte, protocolo nº 028/11, CAAE 0022.0.428.000-11. A análise dos dados foi subsidiada pela
análise de conteúdo proposto por Bardin. Através dos resultados foi possível perceber as
dificuldades encontradas pela equipe, dentre elas, a interação da equipe com outros profissionais do
serviço por não compreenderem o seu trabalho, realização dos exames solicitados para avaliar o
estado geral do usuário para que possa realizar a captação de órgãos e carência de informações da
população sobre a temática, resultando numa maior recusa na decisão em doar ou não os órgãos dos
familiares que se encontram em morte encefálica. Neste sentido constatou-se que muitas das
atividades desenvolvidas pela equipe, atualmente emana em resultados positivos com o aumento da
captação de córneas e de múltiplos órgãos já realizados no meio hospitalar.
PALAVRA-CHAVE: Enfermagem; Captação; Hospital, Morte Encefálica.
INTRODUÇÃO
O Brasil possui o maior programa público de transplante do mundo, consequentemente à
taxa de doação de órgãos e tecidos vem aumentando significativamente, sendo considerado um dos
países a realizar mais transplante.
A doação de órgãos se caracteriza pela retirada de órgãos e tecidos em indivíduos
voluntários, em vida, ou em casos de pós- morte. Na doação em vida realiza-se a retirada de
órgãos/tecidos que possuem a capacidade de reconstituição, como parte do fígado e a medula óssea,
e de órgãos pares, como rins, córneas e pulmão.
O transplante de órgãos atualmente vem resultando como uma alternativa terapêutica usual
aos portadores de doenças terminais de alguns órgãos e sendo inquestionável ao longo das últimas
cinco décadas. Nesse sentido, os esforços para concretizar tal ação, de salvar vidas, se deram a
partir dos avanços tecnológicos na área da saúde, principalmente na área de terapia intensiva,
farmacológica e na imunológica.
Na década de 70 houve um grande avanço em que os pesquisadores/cientistas
descobriram/desenvolveram métodos/substâncias, como o desenvolvimento de drogas
imunossupressoras, as quais permitiram realização de transplantes de órgãos com maiores êxitos e
uma taxa mais elevada de sobrevivência para os pacientes, ou seja, aumentando a expectativa e a
qualidade de vida desses pacientes (CINTRA E SANNA, 2005).
O principal percurso nesse contexto foi à descoberta da droga imunossupressora denominada
cilcosporina, pelo médico Jean Borel. Com isso:
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Em 1981, um grupo de americanos da universidade de Stanford, realizou o primeiro
transplante combinado (coração-pulmão), com sucesso. Enquanto que em 1983, o
transplante hepático deixou de ser experimental, pois quando realizado não obtinha êxito, e
passou a ser uma modalidade terapêutica para as doenças hepáticas terminais. (CINTRA ET
AL, 2000 apud CINTRA E SANNA, 2005, p. 79)

A partir de então, com o desenvolvimento tecnológico, o transplante deixa de ser algo
meramente experimental ou sem expectativas de êxito, passando a ser uma terapia de escolha para
aquele que se encontra com algum de seus órgãos incapaz de desempenhar sua atividade específica
ou com falência (TRAIBER E LOPES, 2006).
Em decorrência da realidade que se configurava, com as grandes tentativas de transplantes,
bem como o seu avanço e conquistas em 1995 foi encaminhada uma proposta ao Ministério da
Saúde de organização do transplante, porém, não obteve sucesso. Só a partir de 1996, que o número
de transplante de outros órgãos sólidos, além dos rins, tornou-se significativa (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS, 2003).
Mediante a necessidade de ter serviços de transplantes no Brasil, foi preciso regulamentar
esta atividade e criar uma coordenação nacional para sistemas de transplante. Segundo Roza et al
(2009), o método de transplante que só era destinado as classes economicamente bem sucedidas, ou
seja, desigualdade de acesso, passou a ter critérios definidos e claros, tecnicamente corretos e
socialmente aceitáveis da doação.
Assim, em 1997 o ato de doação de órgãos, passou a ser legalmente realizado, sancionada
em 4 de fevereiro a lei nº. 9.434, criou condições legais para a realização dos transplantes, dispondo
sobre a remoção de órgãos, tecidos e parte do corpo humano para fins de transplante e tratamento,
seja em vida ou post morte, respeitando a decisão de cada um (Brasil, 2002). Ou seja, passava a
vigorar o consentimento informado, segundo o qual a decisão sobre a doação pertencia aos
familiares do potencial doador (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TRANSPLANTE DE
ÓRGÃOS, 2003).
A lei só entrou em vigor após regulamentada pelo decreto 2.268 de 30 de junho de 1997, a
referida lei criou o Sistema Nacional de Transplante (SNT) e as Centrais de Notificação, Captação e
Distribuição de Órgãos (CNCDO) (BRASIL, 2002).
No art. 7° do decreto 2.268 é incumbido a CNCDO promover inscrições de potencias
doador; coordena as atividades de transplante a nível estadual; classifica os receptores e os agrupa
de acordo com suas necessidades; comunica ao SNT as inscrições; recebe a notificação de Morte
Encefálica (ME) ou outra informação que enseje a retirada de tecido (BRASIL, 2002).
Desta forma, com a necessidade de ampliar os avanços já obtidos na captação de órgãos e na
realização de transplante, e de acordo com a portaria n°1752 do Ministério da Saúde (2005), que
colocou em pauta a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante
(CIHDOTT) como principal finalidade, envolver de forma mais efetiva e organizada os hospitais
integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS) no esforço coletivo de captação de órgãos, assim
como de aprimorar o funcionamento das CNCDO melhorando suas articulações com esses
hospitais.
Segundo Garrafa e Medina (2006) apud Luparelli (2009, p. 19), “É indispensável à
implantação de programas permanentes de esclarecimento e incentivos, com o apoio da
extraordinária evolução dos meios de comunicação”. Portanto, possuindo como meta a viabilização
de uma ampliação qualitativa e quantitativa no que diz respeito à captação de órgãos.
Neste ínterim, a doação de órgãos, por ser uma temática que desencadeia debates e
discussões construtivas, ela pode trazer a tona polêmicas, levantando problemas e apontando
propostas. Além de não só envolver só os profissionais ali atuantes na realização dessa captação e
transplante, mas por tratar-se de seres humanos que se submentem a salvar vidas, ou seja, doam
vida, esperança, prosperidade, emoções que não são medidas e nem descritas.
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Com isso despertou-se o interesse de trabalhar essa questão uma vez que há falta de
informação para a população, a recusa dos familiares e até mesmo a falta de preparo dos
profissionais em trabalhar com esse processo é bastante visível, mesmo estando diante de todas as
informações e legalizações, essa situação ainda é frequente/presente na realidade atualmente.
A pesquisa objetiva identificar as dificuldades na captação de órgãos encontradas pela
Comissão Intra Hospitalar de Doação de Órgão e Tecidos para Transplante no Hospital Regional
Tarcísio de Vasconcelos Maia e os avanços já alcançados desde sua inserção na instituição
hospitalar até os dias atuais.
MATERIAL E MÉTODOS
Trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório-descritiva com uma abordagem qualitativa,
realizada na Comissão Intra Hospitalar de Doação de órgão e Tecidos para Transplante, do Hospital
Regional Tarcísio de Vasconcelos Maia, em Mossoró/RN, tendo como sujeitos a equipe
multiprofissional composta por uma Médica, Enfermeira, Assistente Social, Psicólogo e duas
Técnicas de Enfermagem.
Como instrumento de coleta de dados foi utilizado um roteiro norteador, elaborado
previamente pelos pesquisadores, composto de questões abertas e fechadas, subsidiando a entrevista
semiestruturada. Segundo Lakatos e Marconi (2009) apud Lodi (1974), a entrevista semiestruturada
é enfatizada como uma forma de obter respostas de acordo com as necessidades traçadas pelos
objetivos da pesquisa, permitindo que todas as respostas sejam comparadas com o conjunto de
perguntas. Nas questões abertas os indivíduos respondem livremente da forma que desejam,
enquanto nas fechadas o indivíduo escolhe dentre várias respostas, indicando aquela que melhor
adequar na exposição da resposta.
A coleta foi realizada no âmbito do HRVTM, especificamente na CIHDOTT, que dispõe de
estrutura física adequada para a abordagem dos sujeitos, sem sofrer interferências durante a
entrevista mantendo o anonimato e a confiabilidade da pesquisa.
Após transcrição das falas, os dados foram organizados e analisados a partir das informações
coletadas, os quais proporcionaram uma visão ampliada do objeto em estudo, considerando as
grandes variáveis que se pode encontrar com a entrevista.
Para subsidiar a análise dos dados foi utilizada a técnica de análise de conteúdo, em que as
diferentes fases de análise, tal como o inquérito sociológico ou a experimentação, organizam-se em
torno de três pólos cronológicos: a pré-análise; a exploração; o tratamento dos resultados, a
inferência e a interpretação (BARDIN, 2009).
Os sujeitos foram recrutados mediante uma visita prévia da pesquisadora aos membros da
Comissão, solicitando a participação dos sujeitos na pesquisa mediante a assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), conforme preconiza a resolução 196 do Conselho
Nacional de Saúde e as emendas relacionadas a Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos, e
identificados por nomes de órgãos do corpo humano para que o sigilo fosse mantido.
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte, protocolo nº 028/11, CAEE: 0022.0.428.000-11.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir da instalação da CIHDOTT no HRTVM em 2008, as principais dificuldades
mencionadas pelos entrevistados estão direcionadas para as questões logísticas, sorológicas,
familiar e conflitos com profissionais do próprio hospital.
Para que o processo ocorra dependemos de toda uma logística de funcionamento, como por
exemplo, precisa que haja um médico para detectar a morte encefálica, uma vez
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diagnosticada a ME precisa-se das sorologias e consequentemente a manutenção do
potencial doador e durante esse período a gente deparou muito com esse que poderíamos
chamar de entraves que foi a questão dos médicos para está se disponibilizando em fechar o
diagnóstico de ME. Ainda nos deparávamos também com a questão das sorologias, assim
como a questão da recusa familiar (FÍGADO).

As questões logísticas envolvem todo o processo de acondicionamento, armazenamento e
transporte de órgãos dentro de um tempo pré-estabelecido, bem como o tempo de isquemia de cada
órgão, levando em consideração a distância entre o centro de captação e o de implantação. Envolve
também o agendamento de salas cirúrgicas, materiais e equipamentos especializados para a
realização de exames neurológicos (SNT, 2005).
Todavia esse processo só inicia-se, após identificar o paciente com ME e sua notificação à
Central de Transplante, sendo que, essa atividade só é efetivada de acordo com o protocolo préestabelecido.
Neste ínterim, a logística é tida como grande responsável pela não efetivação de transplante
após a constatação de ME (SNT, 2005).
Com relação às sorologias, o impasse diz respeito à ausência de um laboratório, credenciado
pelo SUS no município, para poder realizar a análise do material colhido, além da disponibilidade
de ter um profissional para deixar as amostra e pegar os resultados, conforme relata os sujeitos
Fígado, Córneas e Rins respectivamente: “As sorologias que são feitas em cantos diversos, a gente
encaminha para o PAN, para o LAREM e a gente precisa de alguém que vá deixar essas
sorologias”, “O mais difícil no inicio foi essa questão da conscientização e trabalhar essas questões
da necessidade de realizar os exames” e “Não podia nem fazer entrevista porque onde fazer os
exames?”.
A questão familiar é um dos fatores primordiais para o início do processo de doação de
órgãos e tecidos, assim como a autorização por escrito da retirada dos órgãos. Então, havendo um
descompasso em um desses pontos, consequentemente a lista de espera aumenta cada vez mais, ou
seja, tornando o número de doadores insuficiente para atender a demanda desses pacientes na fila.
Em determinados casos, são encontrados situações em que os familiares têm dificuldade
para compreender as orientações dadas e necessárias para a tomada de decisão, enfatizado por Rins
e Coração “Na entrevista não existe mistério e quando já existe uma predisposição da família para a
doação tudo da certo, agora quando a pessoa tem família que é preconceituosa, falta de
conhecimento, tudo isso dificulta um pouco o processo”, “Então, para ser doador a família tem que
autorizar, tem que ter sensibilidade e ter consciência e conhecimento, para que eles se mostrem com
facilidade para autorizar a retirada”.
Em alguns estudos realizados por Rech e Rodrigues (2007), Roza (2005), Santos e
Massarollo (2005), mostram que quando a família é bem orientada quanto ao processo de doação de
órgãos, desde o conceito de ME até como ocorre à entrega do corpo a família após a captação, as
taxas de consentimento são maiores. Além da satisfação por parte dos familiares em relação ao
cuidado prestado ao paciente e atenção dispensada aos familiares, exerce influência nas taxas de
consentimento para a doação.
Nesta ótica, fica evidente a necessidade de informações, esclarecimentos sobre a doação de
órgãos, incluindo o diagnóstico de ME, abordando que esse processo é irreversível, que o potencial
doador não ficará desfigurado e que todo o processo é amparado por leis, protocolos e
regulamentos.
Além da questão familiar, temos algo intrínseco a isso que é a dor, fator muito explicitado
pelos sujeitos, os quais trazem em suas falas que por mais que a família seja consciente da
importância da doação e o benefício que fazem ao realizar tal ato, porém, a dor da perda de um ente
querido influência muito no que concerne o consentimento para doação. Segundo os sujeitos Rins e
Córneas: “Tem gente que diz que gostaria de doar em vida, mas na hora da dor, apesar de toda
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confusão que se estabelece naquele momento, fica difícil”, “O que a gente encontra mais
dificuldade em relação à família é a questão do momento, é um momento de dor muito grande”.
A morte por ser um evento caracterizado pelo luto, pela dor, indignação, dentre outros
sentimentos que envolvem esse processo de perca de um ente querido, é necessário que o
profissional no momento da entrevista considere tudo que envolve o familiar naquele dado
momento, cabendo a esse profissional procurar identificar até que nível esse estado emocional pode
interferir no consentimento para o processo de doação de órgãos.
Segundo Santos e Massarollo (2005) a dor é muito intensa, sendo que, o tempo é o principal
aliado para que o familiar possa decidir sobre a doação ou não, porém, o que acontece? Nem
sempre é possível que haja esse tempo, uma vez que a informação da ME é passada para os
familiares, e logo em seguida já ocorre à solicitação de doação de órgãos. Isso tudo faz com que os
familiares fiquem receosos e hajam por impulso, não permitindo a retirada/doação.
Conforme a isso, o que quer que digam nessas situações, palavras, gestos/expressões, tudo
isso deve ser peculiarmente realizado, pelo motivo de se tratar de um momento delicado e
emocionante, ou seja, tudo que for expor na ocasião da entrevista deve vir com sinceridade, vir do
coração.
Fora essas questões já descritas anteriormente, abordando os entraves no processo de doação
na CIHDOTT do HRTVM em Mossoró, têm-se outro fator muito influenciador que é a não
aceitação de alguns dos próprios profissionais do referido hospital, mediante a instalação da
comissão no hospital. Isso pode ser evidenciado nas falas de Rins e Coração, “Porque existia e
ainda existe uma ignorância muito grande por parte inclusive do hospital, dos gestores em relação a
questão do que seja a CIHDOTT, parte da falta de conhecimento do hospital”, “Por muitas
dificuldades, porque todo mundo tem que fazer parte desse processo e quando é um serviço novo, as
pessoas parecem que não acreditam naquele serviço colocam muita dificuldade”.
Faz-se necessário que haja uma interação entre os profissionais da instituição hospitalar,
para que possa ser viável todo o processo de doação e captação de órgãos, partindo não só do
acolhimento/recepção dos potencias doadores e familiares, mas, incluindo também a forma de como
cuidar desses pacientes (integralidade), de abordar e manter comunicação com a família em relação
ao quadro clínico, até que chegue à confirmação do diagnóstico de ME e todo esse processo seja
valido e aceitado por parte dos familiares.
Segundo Burra (2005), Barcellos (2005) e Ashraf (2005) é essencial a integração entre os
profissionais a fim de melhorar a qualidade da assistência ao potencial doador e à sua família,
colaborando, ao incrementar a obtenção de órgãos adequados para transplante. A doação poderia ser
grandemente facilitada, caso fosse priorizada e garantida boa qualidade de comunicação entre os
profissionais e os familiares dos doadores.
Nesse caso, a CIHDOTT tem como finalidade desempenha tarefas em conjunto com todos
os outros profissionais, sendo necessário o multiprofissionalismo, o qual é caracterizado pela
atuação conjunta de várias categorias profissionais, com objetivos em comum, que nesse caso seria
a captação de órgãos para benefício de pacientes debilitados e em filas de esperas.
“Então, é um serviço novo para nós e precisa que as pessoas se envolvam nele. Você
sozinho em uma comissão não coloca o serviço de saúde para funcionar tem que ter apoio dos
gestores, apoio da comunidade, apoio dos próprios colegas que trabalham nessa comissão”
(Coração).
Quanto ao aspecto positivo, a doação de órgãos e tecidos apresenta avanços significativos,
os quais se destacam: o aumento na captação de córneas, maiores acessos à realização dos exames,
efetivas captações de múltiplos órgãos, educação permanente em saúde com os profissionais e
população em escolas, além de, propiciar a criação de um projeto de extensão junto a UERN,
proporcionando um aumento na produção científica com a elaboração de trabalhos.
A captação de córneas é realizada com mais frequência, devido à facilidade em executar tal
procedimento a partir de um simples processo cirúrgico. Neste caso, são realizados apenas dois
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exames para constatar se o potencial doador é portador do vírus da hepatite e/ou da Aids, facilitando
o processo de doação, além da flexibilidade dos familiares em consentir.
O HRTVM se destacou na realização de duas captações de múltiplos órgãos em um só ano.
Para isso, foi preciso uma mobilização de todas as instâncias, desde a municipal até a estadual,
disponibilizando transporte privado, inclusive os deslocamentos de profissionais da capital do
estado até o HRVTM.
Outro feito diz respeito às atividades relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão. No
ensino, a educação para população como para os profissionais da área da saúde. Na pesquisa,
trabalhos científicos abordando a doação e transplante de órgãos e tecido. Na extensão, projetos
direcionados para a sociedade, academia e profissionais da saúde, sua criação é em parceria com a
UERN.
Com relação à educação permanente, segundo Brasil (2009), é caracterizada pela articulação
entre as necessidades de aprendizagem e as necessidades de trabalho, possibilitando aos
profissionais informações sobre o que se propõem, permitindo reflexões e analise crítica dos
processos de trabalhos.
Ressalta-se a importância de ir mais além com o projeto, para que assim possa ter resultados
mais concisos, amenizando a realidade ainda tão delicada e triste, que é o desequilíbrio piamente
visível entre a oferta e a demanda nas filas de espera que consequentemente só faz aumentar.
Além disso, cogita-se com a possibilidade de levar o conhecimento para as universidades e
escolas de nível básico sobre a doação, como parte integrante da grade curricular, uma vez que,
desde cedo o individuo começa a ser trabalhado sobre a temática em estudo, e consequentemente,
proporciona uma visão mais ampla e estruturada, com informações precisas para que todo esse
processo seja compreendido e melhor aceito pela população.
Marinho (2006) relata que o Brasil dispõe do maior programa público de transplantes do
mundo, tendo realizado mais de 8.500 transplantes em 2003 e uma fila de espera de quase 60 mil
pessoas no mesmo ano. Com isso, trata-se de uma conquista incontestável do nosso sistema de
saúde, mas alguns aprimoramentos ainda são possíveis e precisos no interesse da sociedade
brasileira.
CONCLUSÃO
Considerando a problemática desse estudo e os objetivos nele proposto, a pesquisa permitiu
visualizar as dificuldades e os avanços alcançados pela CIHDOTT do HTVM.
Nesta perspectiva, a Comissão que tem como particularidades desenvolver ações/atividades
direcionadas para o aumento na obtenção de novos potenciais doadores. Com isso, desde sua
inserção no HRVTM, a Comissão procura trabalhar nesta perspectiva, porém, mediante algumas
dificuldades encontradas e relatadas nesse estudo, o processo caminhou lentamente interferindo na
captação e no aumento do numero de possíveis doadores, o que impossibilitou alcançar os seus
objetivos.
Tais dificuldades estão diretamente relacionadas com as questões burocráticas, sorológicas e
consentimento familiar que muitas vezes impossibilitam a captação de órgãos. Salienta-se também a
fragilidade na interação dos profissionais da instituição hospitalar, que acaba interferindo nas
atividades da Comissão.
Todavia, mesmo diante das tribulações e incongruências perpassadas durante sua inserção
no HRTVM até os dias atuais, esse quadro vem sendo amenizado através de atividades direcionadas
para comunidade, profissionais de outros serviços de saúde e discentes de nível superior na
perspectiva de conscientizá-los para a importância do tema e a inserção dessa realidade no cotidiano
desses indivíduos, objetivando a diminuição das filas de espera por novos doadores. É salutar
ressaltar que apesar das dificuldades, já se percebe avanços com a captação de múltiplos órgãos e o
aumento no índice de captação de córneas captadas no hospital.
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Neste sentido, visualiza-se a importância da implantação da Comissão para a instituição
hospitalar que irá contribuir com os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), que hoje aguardam
por um órgão que venha amenizar o sofrimento e consequentemente por melhorias na qualidade de
vida desses usuários e dos seus familiares.
Portanto, é incontestável que há necessidade de continuar sensibilizando os profissionais da
saúde, bem como a sociedade sobre a importância da doação de órgãos e tecidos. Ao acreditar que,
o transplante não progride sem o envolvimento social, através da Educação Permanente em Saúde
(EPS), começando no âmbito da academia, estendendo aos profissionais da saúde, tido como um
dos principais protagonista da cadeia doação/transplante, para que esta problemática seja a solução
para os usuários que tanto dependem do ato da doação de órgãos.
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EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE: NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA HABITUAL E ESTADO
NUTRICIONAL DE ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Maria do Desterro Feitosa Ferreira¹; Maria Ione da Silva²; Maria Isaura Plácido Soeiro³

RESUMO: Nos últimos anos tem-se discutido muito sobre a importância de se praticar
atividade física bem como a influência e relação entre obesidade, sedentarismo e prática de
atividade física na saúde das pessoas. Diante disso pretendeu-se realizar esse estudo com estudantes
do ensino médio da rede pública de ensino de Pau dos Ferros RN, para obtermos resposta com
relação ao índice de atividade física habitual destes escolares assim como seu estado nutricional, e
como a educação física e os profissionais podem influenciar no nível de atividade física e no estado
nutricional. Os resultados mostraram que os estudantes do sexo masculino obtiveream em média
Indice de massa corporal (IMC) 22 assim como os do sexo feminino possuem em media um (IMC)
21 que caracteriza o peso ideal tanto para meninos como para meninas. Para o sexo feminino
obteve-se em média índice de atividade física habitual (IAFH) 9,7 que caracteriza as alunas como
ativas, e para o sexo masculino obteve-se em média IAFH igual a 11,4 que os caracteriza como
muito ativos. Verifica-se assim que as meninas são pouco menos ativas que os meninos. Chega-se a
conclusão que os escolares do ensino médio da rede pública de Pau dos Ferros possuem peso ideal
de acordo com os padrões de normalidade e são ativos em ambos os sexos.

PALAVRAS-CHAVE: Escolares; Estado nutricional; Nível de atividade física.

INTRODUÇÃO

A importância de se praticar algum tipo de atividade física, a influência dessas práticas para
a saúde das pessoas, a relação entre obesidade, prática de atividade física e alimentação vem sendo
debatida entre pesquisadores. Apesar do surgimento da prática da atividade física se dar
concomitantemente ao do ser humano, sabemos que com o passar do tempo houve uma redução da
mesma por vários motivos, dentre estes Mascarenhas (2005) destaca que “na comunidade urbana, a
rápida evolução do estilo de vida tem induzido algumas mudanças socioculturais que podem estar
afetando o nível de atividade física habitual (NAFH) das crianças e dos adolescentes”, ou seja, as
facilidades impostas pelo desenvolvimento tecnológico estão levando as pessoas a viverem um
novo estilo de vida o qual está levando, predispondo as pessoas ao sedentarismo.
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Diante disso, resolvemos realizar um estudo com estudantes do ensino médio da rede
pública de ensino de Pau dos Ferros (RN) para que com o mesmo possamos achar respostas para os
seguintes questionamentos: há prática de atividade física por parte dos alunos do ensino médio de
Pau dos Ferros? Qual o nível de atividade física habitual desses alunos? Eles são realmente ativos
ou sedentários? Há diferença no nível de atividade física habitual na população estudada nos
diferentes gêneros (feminino e masculino) e qual o estado nutricional desses alunos? Para obter tais
respostas foi utilizado um questionário contendo questões relacionadas ao objetivo das aulas de
educação física escolar e foi realizada aferição de peso e estatura para a obtenção do índice de
massa corporal (IMC) desses alunos.
A importância da realização desse estudo é compreendida pelo fato de que este irá trazer
conhecimentos a respeito do nível de atividade física habitual desses alunos, e isso permitirá que
futuramente viabilize possibilidades de intervir de maneira positiva nessa realidade se necessário,
mesmo porque se entende que só é possível uma intervenção com qualidade em uma realidade
quando há conhecimento suficiente sobre mesma. E por meio deste podemos conscientizar
diretamente esses alunos da importância da prática da atividade física. Neste sentido, se torna
necessário compreender os aspectos do organismo humano que são beneficiados por meio da
prática da atividade física. Inicialmente podemos falar da ação antiinflamatória do exercício físico
na obesidade infanto-juvenil, Rossett; Britto; Norton (2009) diz que o exercício promove
“desfechos em longo prazo como redução na incidência de diabetes, osteoporose, osteoartrite,
hipertensão, dislipidemia, além do efeito antinflamatório do exercício”. O que justifica a sua prática
desde a tenra infância. Assim entende-se que o exercício físico regular possui efeitos positivos não
apenas em curto prazo, mas também em longo prazo, e dentre estes também o controle do peso e
redução da obesidade.
O estudo objetivou analisar o nível de atividade física habitual de escolares do ensino médio
da rede pública de ensino do município de Pau dos Ferros. Além de identificar o nível de atividade
física habitual destes alunos, comparar o nível de atividade física entre os gêneros e faixas etárias e
relacionar atividade física, obesidade e saúde.

MATERIAIS E MÉTODOS

Para o desenvolvimento deste trabalho foi realizado uma pesquisa do tipo descritiva de
caráter quantitativo e de corte transversal em duas escolas estaduais do município de Pau dos
Ferros. Contando com uma amostra de 241 alunos, 137 do sexo feminino e 104 do sexo masculino.
Além disso, sendo um trabalho de corte transversal a coleta dos dados ocorreu em um único
momento, com o objetivo de descrever e analisar o estado de uma variável em dado momento
coforme propõe Freitas (2000).
Para tanto, foram adotados os seguintes procedimentos: foram aferidos peso e estatura dos
alunos com o uso de estadiometro e balança automática para posterior cálculo do indíce de massa
corporal e a partir disso, obter o estado nutricional dos alunos pesquisados conforme os pontos de
corte adotados por Cole et al. (2006). Assim como também foi aplicado o questionário de Beake
para verificar o NAFH (nível de atividade física habitual com as adaptações validadas por Guedes;
Guedes (2006), adotando como dados de referência os mesmos utilizados por Alves (2010), sendo
estes < 6- sedentário; >6;=8 moderado ativo; >8; =10 ativo e >10muito ativo. Em seguida foi feito
uma análise estatística dos resultados com obtenção do desvio padrão média aritmética no programa
Ecxel.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados do presente estudo mostraram com relação ao indíce de massa corporal (IMC)
que os adolescentes encontran-se em média dentro do padrão de peso ideal, quando os sujeitos do
sexo masculio obtiveram uma média de IMC (22) e desvio padrão de (3,3) e os sujeitos do sexo
feminino uma média de IMC (21) e um desvio padrão de (3,2), neste sentido não apresentando
diferenças significativas com relação a esta variável (IMC), conforme mostra a tabela 1.
Tabela 1: Índice de Massa Corporal
Sexo
Média
Masculino
22,0
Feminino
21,0
Fonte: Dados coletados pelo autor

Desvio Padrão
3,3
3,2

Em relação ao Índice de Atividade Física Habitual (IAFH) o sexo feminino obteve a média
(9,7) com um desvio padrão de (1,6) que caracteriza as alunas como ativas, e para o sexo masculino
a média do IAFH foi de (11,4) desvio padrão de (2,0) que os caracterizam como muito ativos
conforme exposto na tabelas 2.
Tabela 2: Índice de Atividade Física Habitual
Sexo
Média
Masculino
11,4
Feminino
9,7
Fonte: Dados coletados pelo autor

Desvio Padrão
2,0
1,6

O Índice de Atividades Físicas dos Escolares (IAFE), não houve diferenças significativas,
apresentando o sexo masculino um IAFE de (5,1) e desvio padrão de (0,6) e os sujeitos do sexo
feminino o (IAFE) de (5,2) com desvio padrão de (0,7), como apresenta a tabela 3.
Tabela 3: Índice de Atividade Física dos Escolares
Sexo
Média
Masculino
5,1
Feminino
5,2
Fonte: Dados coletados pelo autor

Desvio Padrão
0,6
0,7

Para o Índice de Atividades Físicas Esportivas de Lazer Ativo (IAFLA) os meninos
obtiveram resultado melhor que as meninas, tendo sido, em média (3,6), desvio padrão (1,3) e as
meninas uma média de (2,4) desvio padrão de (0,9), como mostra a tabela 4.
Tabela 4: Índice de Atividades Físicas Esportivas de Lazer Ativo
Sexo
Média
Desvio Padrão
Masculino
3,6
1,3
Feminino
2,4
0,9
Fonte: Dados coletados pelo autor
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O Índice de Atividades Físicas de Ocupação do Tempo Livre (IAFL) para ambos os sexos
como pode-se evidenciar também não houve diferenças significativas, já que os sujeitos do sexo
masculino apresentaram uma média de (2,7) e desvio padrão de (0,7) e os sujeitos do sexo feminino
uma média de (2,3) e desvio padrão de (0,7), conforme a tabela 5.
Tabela 5: Índice de Atividades Físicas de Ocupação do Tempo Livre
Sexo
Média
Desvio Padrão
Masculino
2,7
0,7
Feminino
2,3
0,7
Fonte: Dados coletados pelo autor

De acordo com os dados apresentados acima verificou-se que as alunas do grupo pesquisado
são pouco menos ativas que os alunos, isso pode ser considerado em função do índice inferior de
atividades físicas esportivas de lazer ativo (IAFLA) e índice de atividades físicas de ocupação do
tempo livre (IAFL). Já que tiveram indice de atividades físicas escolares (IAFE), praticamente igual
como também em média peso ideal no que se refere ao estado nutricional.
Pelegrini; Silva; Petroski (2008) relatam que o nível de atividade Física diminui de acordo
com o aumento da idade e que dessa maneira crianças parecem ser mais ativas que adolescentes, no
entanto isso não ocorreu, pois apesar desta pesquisa ter sido feita com adolescentes, não foi
diagnosticado nem um caso de sedentarismo em ambos os sexos. O que nos leva a crer que não
houve redução do nível de atividade física habitual de quando estes eram crianças para agora,
supondo-se que tenham sido crianças ativas.
Mattos et al. (2006) comentam sobre o Fato que o mundo em que vivemos predispõe o
sedentarismo, porém, ao confirmarmos índices elevados de nível de atividade habitual neste estudo
acredita-se que mesmo com toda essa tecnologia que vemos atualmente, pode-se sim fazer com que
a juventude possa se interessar pela atividade física, desde que seja incentivada e esclarecida sobre
isso. Outros estudos também tem comprovado que de fato realmente o nível de atividade física
habitual entre as pessoas do sexo feminino é um pouco menor que entre as pessoas do sexo
masculino.
Já em estudo realizado em Campina Grande (PB), Nunes; Figueiroa; Alves, (2007) afirmam
ter encontrado frequências elevadas de sobrepeso e obesidade entre os adolescentes da referida
cidade, enquanto que no presente estudo os resultados referentes ao estado nutricional não são tão
preocupantes, tendo-se identificado tanto no sexo feminino como no sexo masculino médias de
Índice de Massa Corporal (IMC) bem satisfatória, indicando que a população aqui pesquisada
apresenta um peso ou um estado nutricional ideal, com poucos casos de baixo peso, de sobrepeso e
de obesidade.
Os autores mostram ainda que “é reduzido o ritmo despendido com Atividades Físicas de
lazer, principalmente nas classes desfavorecidas. Enquanto que no presente estudo diagnosticamos,
jovens do sexo feminino consideradas ativas e adolescentes do sexo masculino considerados em
média muito ativos, apesar de que neste caso não levamos em consideração o nível socioeconômico
dos pesquisados.
Estudo realizado em Niterói no Rio de Janeiro por Silva; Malina, (2000) avaliou, jovens
deste município quanto ao nível de atividade física, pelo questionário de Crocker et al (1997), PAQC. e mostrou que 85% dos meninos e 94% das meninas foram diagnosticados como sedentários,
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realidade esta, bem diferente da encontrada no presente estudo apesar de que o questionário
utilizado em ambos os estudos não foi o mesmo.
Em pesquisa realizada com crianças e adolescentes em Apucarana no Paraná Guedes, (2006)
identificou uma prevalência de sobrepeso e obesidade de 24,7% e 5,9% no sexo feminino enquanto
entre que no sexo masculino esse índice foi de 21,9% e 4,1%. Ao contrário dos resultados obtidos
por Medeiros, et al. (2011) que identificaram um IMC maior no sexo masculino do que no sexo
feminino, em Campina Grande. Assim, neste estudo a realidade mostrada é que as meninas tiveram
uma média de IMC de 21 e os meninos tiveram uma média de IMC de 22.
Por outro lado em estudo realizado na cidade de Pedra Grande (RN), Alves (2010)
diagnosticou IMC normal para meninos e meninas estudantes de escola pública semelhante ao
presente estudo e o índice de atividade física habitual (IAFH) ativa para meninos e moderadamente
ativos para meninas, o que reforça a conclusão de que os alunos do sexo masculino são mais ativos
que os do sexo feminino.
Já em Porto Velho, Farias; Salvador (2005) identificaram os níveis de obesidade, estes
foram maior entre os meninos e mais da metade da amostra pesquisada foi considerada sedentária
ao contrário do que se percebe nesta pesquisa. Em trabalho realizado no Piauí Carvalho et al (2010)
encontrou níveis de sobrepeso e obesidade de 18,2% e 15,2% respectivamente, com 52% da
amostra tendo sido considerada obesa, situação essa contrária a encontrada no presente trabalho.
Quanto à formação e atuação dos professores foi possível observar de acordo com as
questões do questionário que, há professor que apesar de atuar como professor de Educação física
não tem formação na área. Mas que por outro lado, também tem professor com formação em
Educação física. Observa-se também que tentam focar na formação do caráter e da ética. Apesar da
relatada dificuldade, por exemplo, em termos de estruturas e material, por exemplo, os professores
tentam influenciar em bons hábitos de vida como, no que se refere à alimentação e prática de
atividade física.

CONCLUSÃO

Ao chegarmos ao fim desta pesquisa concluimos que os escolares do sexo masculino são
diagnosticado quanto ao nivel de atividade física como, muito ativos tendo em média índice de
atividade física habitual de 11,4 e desvio padrão 2,0, já as escolares do sexo feminino foram
caracterizadas como ativas tendo em média índice de atividade física habitual equivalente a 9,7 e
desvio padrão de 1,6. Sendo assim, nota-se que as meninas são um pouco menos ativas que os
meninos, conforme o visto também em vários outros estudos com essa temática.
Quanto ao estado nuricional os escolares do sexo masculino possuem em média IMC 22
enquanto que as escolares pesquisadas tem em média IMC 21, ambos os resultados caracterizam a
condição de peso ideal, estando os meninos com o este índice um pouco mais elevado que as
meninas e portanto mais próximos de um possível condição de sobrepeso, ao contrário dos estudos
dessa área com grandes indices de sobrepeso e obesidade principalmente no sexo feminino. No
entanto tratando-se especificamente desta pesquisa acredita-se que o fato da média de IMC dos
meninas ter sido menor que a dos meninos, pode estar ligado ao padrão de corpo perfeito imposto
pela sociedade, corpo magro e supostamente bonito.
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Ao final desta pesquisa chegamos a conclusão que os escolares do ensino médio da rede
pública de Pau dos Ferros possuem peso ideal de acordo com os padrões de normalidade e são
ativos em ambos os sexos.
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EFEITO DA APLICAÇÃO NEONATAL DE GLUTAMATO MONOSSÓDICO
(MSG) NA INDUÇÃO A OBESIDADE EM RATOS WISTAR E SUAS
ASSOCIAÇÕES COM O DIABETES TIPO 2
João Xavier da Silva Neto1; Francisco Barros Barbosa3 ;Carla Michele Pereira de
Souza 1; Thiago Fernandes Martins 1;José Hélio de Araújo Filho2

RESUMO: O presente estudo objetivou avaliar a o efeito do glutamato
monossódico (MSG) para induzir obesidade e diabetes mellitus tipo 2 (T2DM) em ratos
provenientes do biotério da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte-UERN. O
mecanismo de indução foi realizado por meio de administrações subcutâneas sucessivas
de MSG, na concentração de 4g/kg de peso corporal/dia durante os primeiros 5 dias
neonatais dos filhotes. Os animais controles receberam quantidades equimolares de
solução de cloreto de sódio (NaCl) durante o mesmo período. Após o desmame, durante
intervalos de 5 dias, foram mensurados a evolução do ganho de peso, o consumo de
água e de ração. Ao atingirem 90 dias os ratos foram anestesiados e eutanaziados para
determinação do índice de Lee, coleta e pesagem dos órgãos internos (coração, baço,
rins e fígado), quantificação da gordura acumulada na região abdominal e coleta de
sangue para avaliação dos parâmetros bioquímicos. Dados obtidos foram submetidos a
analise estatística por meio do teste-t de student. Animais tratados com MSG
desenvolveram quadro de hiperglicemia, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia.
Além dessas alterações, ratos tratados também apresentaram polifagia e polidipsia
(característicos do diabetes). Demonstraram também maior acumulo de gordura na
região abdominal e diminuição do CNA. Todas os pontos observados são característicos
de indivíduos que desenvolveram obesidade (induzida por MSG) associado com
diabetes.Com os resultados obtidos, ficou demonstrado que a aplicação de MSG na
concentração de 4g/Kg de peso corporal em ratos recém-nascidos durante os primeiros 5
dias neonatais originou obesidade experimental satisfatória e reproduzível nos ratos
provenientes do biotério da UERN.
PALAVRAS-CHAVE: Obesidade; Glutamato monossódico; Diabetes mellitus tipo 2.
INTRODUÇÃO
A prevalência da obesidade vem adquirindo proporções pandêmicas globais
possuindo cerca de 1 bilhão de adultos que apresentam sobrepeso e aproximadamente
300 milhões de indivíduos obesos (RIVADA et al, 2011). Não há faixa etária especifica
para que a pessoa comece a desenvolver obesidade. A prova disso é que segundo a
Organização Mundial de Saúde (OMS) além dos milhões de adultos obesos, em 2010,
cerca de 40 milhões de crianças menores de cinco anos estavam acima do peso
(Organização Mundial da Saúde, 2012). Pesquisas tem mostrado que a obesidade é
influenciada por fatores genéticos, bem com também por fatores ambientais tais como o
estilo de vida, dieta alimentar e a não prática de exercícios físicos (RIVADA et al,
2011).
1 Discentes do curso de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus Central,
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. E-mail: xavier-2009@bol.com.br
2 Doutor em bioquímica, docente do departamento de Ciências biológicas da Faculdade de Ciências Exatas e
Naturais, Campus Central, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. E-mail: heliofilhobio@gmail.com.br
3 Doutor em biologia celular, docente do departamento de Ciências biológicas da Faculdade de Ciências Exatas e
Naturais, Campus Central, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte-UERN. E-mail: franciscobarros@uern.br
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A obesidade pode ser tida como o resultado do desbalanço quantidade de entre a
energia produzida pela ingestão de alimentos e aquela que é gasta nas atividades diárias
(GOOSSENS, 2007). Uma vez que há um excedente de energia, este é estocado em
vários órgãos, como no caso dos carboidratos que estando em excesso pode ser
mobilizado para o interior dos adipócitos onde serão transformados em ácidos graxos.
Tendo em vista que o valor calórico do ácido graxo (9 kcal/g) é maior do que o do
carboidrato (4 kcal/g), o ácido graxo torna se a reserva energética ideal (BRUNNER,
2008).
A elevação na medida da circunferência abdominal (maior que 102 e 88 cm para
homens e mulheres, respectivamente) funciona como um indicativo do acúmulo de
lipídeos nesta região (HASLAN, 2010). A gordura abdominal desempenha um papel
importante na síndrome metabólica e é tido como um grande fator de risco para o
desenvolvimento de doenças crônicas como diabetes mellitus tipo II, doenças cardiovasculares, resistência insulínica (GOOSSENS, 2007), câncer e dislipidemia (RIVADA
et al, 2011).
Obesidade corelaciona com o diabetes mellitus tipo II por meio do aumento exacerbado das concentrações lipídicas tanto nos adipócitos, quanto na corrente sanguínea
(WILFFELÈ, 2004). Esse acréscimo intracelular dos depósitos de triacilgliceróis na
musculatura, fígado e pâncreas em indivíduos com obesidade atenuam o metabolismo
glicolítico, interferindo na atividade insulínica (RAZ et al, 2005).
O diabetes é uma patologia que possui como principal característica a
desregulação do controle glicêmico (indivíduos apresentam hiperglicemia). Esse
desbalanço da origem a um aumento do apetite e da ingestão de água, entre outros
sintomas (ECKEL, R.H. e GRUNDY, S.M. 2005.), (SILVA NETO, J.X.. et al,2011 ).
Estudos mostram que pessoas obesas desenvolvem uma desensibilização do
receptor da insulina, desensibilização essa que faz a interação da insulina com o seu
receptor ser atenuada, resultando assim na resistência insulínica (FORMIGUEIRA e
CANTÓN, 2004). A resistência insulínica é definida como uma condição de atenuação
da sensibilidade à insulina, na qual a habilidade da mesma de baixar os níveis
circulantes de glicose é amenizado. Esta anormalidade está presente em ± 90 % dos
pacientes obesos com diabetes mellitus tipo 2 (HENRRY, 2003).
Devido a grande prevalência de indivíduos obesos, torna se indispensável que se
tenha vários modelos animais para comparar com a obesidade humana, facilitando
pesquisas sobre as varias doenças associadas com a mesma. Modelos em ratos, de
diabetes mellitus espontâneo ou ocasionado por alterações genéticas tem sido muito
usado. Através da indução por droga, o modelo animal experimental de diabetes
mellitus e obesidade também, têm sido bastante reportados. Também tem sido bastante
relatado um modelo muito útil, produzido pela indução por MSG em ratos recémnascidos. Nos animal, existe o desenvolvimento de obesidade severa associada com o
diabetes mellitus após administrações de injeções subcutâneas de MSG em animais
recém-nascidos (SASAKI, Y. et al, 2009).
A administração de MSG em ratos recém-nascidos resulta em lesões características nos neurônios do núcleo arqueado hipotalâmico. Essas lesões neurais debilitam a
sinalização da insulina e da leptina (LOBATO, N. S. et al, 2010).
Nesta linha de pesquisa, o presente trabalho se propõe a avaliar a ação do
glutamato monossódico (MSG) na determinação da obesidade experimental em ratos
produzidos no Biotério da UERN, haja vista que as condições atuais do referido biotério
ainda não são ideais. É também objetivo do trabalho a produção de animais obesos com
alterações na homeostasia glicídica para o estudo dos elos bioquímicos entre obesidade
e diabetes.
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MATERIAL E MÉTODOS
ANIMAIS
Para o presente estudo foram usados 12 ratos machos (Rattus norvegicos,
linhagem Wistar) recém-nascidos provenientes do biotério do campus central da UERNMossoró. Os animais foram acondicionados em temperatura ambiente controlada de ±
23 °C. Foto período claro-escuro de 12 horas.
INDUÇÃO À OBESIDADE
Para indução a obesidade foi utilizada a metodologia segundo SASAKI, Y. et al.
2009. Os animais foram divididos igualmente em 2 grupos (n=6). O grupo tratado foi
submetido a aplicações de injeções subcutâneas (na região cervical) de glutamato
monossódico (MSG) na concentração de 4g/kg de peso corporal, durante os primeiros 5
dias neonatais. Grupo restante recebeu injeções de solução salina. Na 3ª semana de vida,
ambos os grupos foram alimentados com ração balanceada padrão para roedores e água
ad libitum. Massa corporal e consumo de água e ração foram mensurados a cada 3 dias,
seguindo até o sacrifício dos animais.
Para determinar se a obesidade foi estabelecida satisfatoriamente, utilizou se o
índice de Lee :
naso-anal (cm)) × 100.
PARÂMETROS BIOQUIMICOS E COLETA DOS ORGÃOS INTERNOS
No 90º dia de vida, os foram ratos submetidos a jejum (over night) e em seguida
anestesiados e sacrificados. Órgãos internos (coração, baço, rins, fígado e pâncreas)
foram coletados e lavados com solução salínica. Também foram pesados o tecido
adiposo branco perigonadal. Amostras de sangue foram coletadas em tubos eppendorfs
heparinisados. Os eppendorfs foram submetidos a centrifugação (5.000 rpm por 10
minutos). Sobrenadante foi coletado e acondicionado em novos tubos para quantificação
dos parâmetros bioquímicos por meio do uso de espectrofotômetro (MICRONALB752) e de kits enzimáticos comerciais (KATAL).
ANÁLISE ESTATISTICA
Os dados estão apresentados como média ± Desvio Padrão (DP). Os valores foram analisados usando o teste-t com p< 0,05.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A curva de crescimento de ambos os grupos é mostrada na figura 1. Observou-se
através do gráfico que o grupo obeso apresentou um ganho de peso superior em
comparação com o grupo controle. A diferença de peso entre os animais pode ser
observada a partir do 21° dia, permanecendo até o 90 ° dia.
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Figura 1- Ganho de peso corporal médio dos animais. Médias seguidas de *
diferem entre se pelo teste-t com p<0,05 (n= 6). Fonte: Laboratório de biologia
funcional.
Ratos tratados com MSG mostram um aumento na massa corpórea final
(SASAKI, Y. et al. 2009) bem como uma diminuição do CNA neste grupo (SASAKI,
Y. et al. 2009). (Tabela1)
Como consequência do aumento da massa corpórea e diminuição do CNA, os
animais obesos tiveram um aumento no índice de Lee, que serve como parâmetro para
mensurar de forma indireta o acumulo de tecido adiposo (Tabela1).
A ingestão média de água e ração teve aumento significante nos ratos tratados.
Essas diferenças podem ser associadas ao desenvolvimento de polidipsia e polifagia
respectivamente. Tais sintomas são típicos do diabetes. (Tabela 1)
Tabela 1- Dados morfométricos avaliados durante e ao final do período
experimental. Médias seguidas de * diferem entre si pelo teste t a p<0,05; n=6

Grupo

Massa

Comprimento

corporal final

naso-anal ()

Índice de Lee

(g)

Consumo de

Consumo

ração

hídrico

(g/dia/rato)

(ml/dia/rato)

Controle

301,025±3,42

25±0,408

270,35±5,00

33,9±0,71

16,7±0,28

Obeso

324,63±3,90

21,5±0,00

319,63±1,32

49,24±0,70

23,74±1,78

Fonte: Laboratório de biologia funcional.
Não foi encontrado diferença no peso dos órgãos internos coletados (figura 2). O
conteúdo das gorduras perigonadais e retroperitoniais foi significativamente maior no
grupo obeso em comparação com o grupo controle (Figura 2), e esse acumulo de tecido
adiposo é intimamente correlacionado com obesidade (HASLAN, 2010).
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Figura 2- Peso médio dos órgãos internos e gorduras perigonadais e
retroperitoniais. Médias seguidas de * diferem entre se pelo teste t a p<0,05 (n=6)

Fonte: Laboratório de biologia funcional
Parâmetros bioquímicos de ratos controle e obesos com 15 semanas de idade. (A)
colesterol, (B) glicose, (C) triglicérides, (D) albumina, (E) proteínas totais. Médias
seguidas de * diferem entre se pelo teste t a p<0,05 (n=6)
Fonte: Laboratório de biologia funcional
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Nos ratos obesos, o nível de glicose mostrou ser bastante elevado (gráfico B).
Resultados semelhantes foram encontrados em TOPETE et al, 2011. Elevações significativas também foram encontradas nos níveis de Colesterol e triglicérides séricos
(gráfico A e C), (LOBATO, N. S. et al, 2010). Essa alteração esta associada ao desenvolvimento de diabetes por esses animais, já que a obesidade se relaciona com a
diabetes mellitus tipo II devido ao aumento exacerbado das concentrações de gordura
tanto nos adipócitos, quanto na corrente sanguínea (WILFFELÈ, 2004).
Proteínas totais séricas apresentaram um aumento no grupo obeso (gráfico E), e
dentro dessas proteínas encontra se a proteína albumina. Os níveis de albumina mostrou
elevação significativa nos animais tratados com MSG (gráfico D). A albumina é uma
proteína que tem como função fazer o transporte de ácidos graxos pela corrente
sanguínea dos adipócitos até os demais tecidos. Um aumento no nível da albumina pode
estar relacionado a uma maior mobilização de ácidos graxos pelo organismo.
CONCLUSÃO
Animais tratados com MSG desenvolveram quadro de hiperglicemia,
hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia. Além dessas alterações, os ratos tratados
também apresentaram polifagia e polidipsia (característicos do diabetes). Demostraram
também um maior acumulo de gordura na região abdominal e diminuição do CNA.
Todas os pontos observados são característicos de indivíduos que desenvolveram
obesidade (induzida por MSG) associado com diabetes.
Com os resultados obtidos, ficou demonstrado que a aplicação de MSG na
concentração de 4g/Kg de peso corporal em ratos recém-nascidos durante os primeiros 5
dias neonatais originou obesidade experimental satisfatória e reproduzível nos ratos
provenientes do biotério da UERN, haja vista as condições atuais do biotério não serem
tão ideais e do protocolo usado já ser bastante utilizado por outros pesquisadores. Com
isso, posteriores estudos (como porexemplo a analise proteômica diferencial) podem ser
realizados usando esse modelo animal. Órgãos internos dos animais usados no presente
trabalho foram guardados para posteriores análises proteômicas.
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EFEITO DO ÓLEO ESSENCIAL DE Hyptis suaveolens (L.) POIT. NO CONTROLE DA
CONTAMINAÇÃO in vitro DE BANANEIRA (CULTIVAR FHIA 1)
Maria Valdiglêzia de Mesquita1; Kathia Maria Barbosa e Silva2; Sara Caroline Pinto de Almeida3;
Ricardo Gonçalves Santos4; Cynthia Cavalcanti de Albuquerque5
RESUMO: O objetivo da presente pesquisa foi estudar o efeito do óleo essencial de Hyptis
suaveolens (L.) Poit. no controle da contaminação in vitro de bananeira. Para isso foram montados
2 experimentos nos quais foram testadas diferentes concentrações do óleo essencial de H.
suaveolens no meio de cultura MS (0, 50, 75, 100 e 200 μL.L-1). No primeiro experimento foi
verificada a ação antimicrobiana do óleo no meio de cultivo. A adição do óleo essencial ao meio
realizou-se em câmara de fluxo laminar. Após uma semana deste procedimento, foi analisada a
contaminação do meio. No II experimento, foi analisado o desenvolvimento de explantes de
bananeira inoculados em meio de cultura acrescido do óleo essencial de H. suaveolens. Os rizomas
de bananeira foram inoculados no meio com as mesmas concentrações citadas acima. A desinfecção
dos explantes ocorreu em câmara de fluxo laminar com a imersão em álcool 70% durante 1 min.,
em hipoclorito de sódio a 2,5% por 10 min. e três lavagens em água destilada e esterilizada. Após a
retirada das bainhas remanescentes, explantes foram inoculados. Aos 40 dias foram avaliados a
porcentagem de explantes contaminados, oxidados, número de brotos por explantes e numero de
raiz por explante. Ambos os experimentos foram montados em DIC e tiveram 5 tratamentos com 4
repetições de 5 tubos de ensaio cada. A assepsia do meio MS com o óleo essencial de H.
suaveolens não apresentou resultados significativos em nenhuma das concentrações testadas,
mantendo-se semelhante ao controle, assim como não houve diferença em nenhumas das variáveis
avaliada, não deferindo estatisticamente pelo teste de Tukey a 5 de Probabilidade.
PALAVRAS-CHAVES: Autoclavagem; Assepsia; Método alternativo;
INTRODUÇÃO
A bananeira (Musa spp.) é tradicionalmente propagada vegetativamente, a partir de
brotações laterais ou perfilhos, os quais são obtidos numa taxa de multiplicação muito baixa
(LIMA, 2006). Varias pesquisas têm sido desenvolvidas no sentido de melhorar e controlar a
propagação em massa de mudas de alta qualidade e livre de patógenos, utilizando-se de técnicas
biotecnológicas modernas, especificamente, a micropropagação ou multiplicação in vitro
(DHED'A et al., 1991; OLIVEIRA, 2009).
Na etapa de multiplicação in vitro, um dos principais problemas encontrados e que pode
inviabilizar o cultivo, refere-se às contaminações causadas por fungos, bactérias e leveduras,
constituindo-se numa das mais importantes causas de perda de material vegetal (LEIFERT &
WOODWARD, 1998; SCHERWINSKI-PEREIRA et al., 2003). Entretanto, os maiores problemas
normalmente estão relacionados com as contaminações bacterianas, especialmente aquelas que
permanecem latentes in vitro, ou seja, não apresentam crescimento visível no meio, nem sintomas
nos tecidos nos primeiros subcultivos, passando a competir por nutrientes, minerais e carboidratos
1
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do meio de cultura, comprometendo a multiplicação e o desenvolvimento dos explantes, podendo
levá-los rapidamente à morte (SCHERWINSKI-PEREIRA et al., 2003).
Óleos e extratos de plantas há muito tempo têm servido de base para diversas aplicações
na medicina popular, entre elas, a produção de antissépticos tópicos. Tal realidade serviu de base
para diversas investigações científicas, com vistas na confirmação da atividade antimicrobiana dos
óleos essenciais (FINE et al., 2000; PAN et al., 2000; CLAFFEY, 2003; SEYMOUR, 2003;
BENKEBLIA, 2004; REHDER et al., 2004; ALMEIDA et al., 2006; ARRUDA et al., 2006;
NUNES et al., 2006).
O gênero Hyptis, pertencente à família Lamiaceae, é rico em espécies de grande
importância econômica e etnofarmacológica, se caracteriza pela presença de substâncias com
potencial farmacológico, apresentando principalmente atividades antimicrobiana, antifúngica,
citotóxica, antiinflamatória, anti-HIV e inseticida (FALCÃO & MENEZES, 2003). Dentre essas
espécies, a H. suaveolens (L.) Poit., uma planta semilenhosa, com poucos ramos laterais, caule
quadrangular e filotaxia oposta (ZAIDAN et al., 1991), tem sido extensivamente investigada
devido ao óleo essencial, que tem propriedades antifúngicas, antibacterianas (SINGH et al., 1993;
ZOLLO et al., 1998; AZEKUN, 1999; MALELE et al., 2003), nematicida (graças à presença de Dlimoneno e mentol) e larvicida, em larvas de Aedes aegypti no 4º estágio (FALCÃO & MENEZES,
2003).
Sabendo-se das atividades antifúngicas e antimicrobianas dos óleos essenciais, sobre o
desenvolvimento de fungos e bactérias, este trabalho tem por objetivo estudar o efeito do óleo
essencial de Hyptis suaveolens (L.) Poit. no controle da contaminação in vitro de bananeira.
MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi conduzido no Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais (LCTV) da
Faculdade de Ciências Exatas e Naturais (FANAT), da Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte (UERN), Campus Central, no município de Mossoró-RN. Os explantes utilizados nos
experimentos foram ápices caulinares, retirados de rizomas de bananeiras da cultivar FHIA 1, os
mesmos foram cedidos pela empresa Mossoró Agro Industrial. O óleo essencial de H. suaveolens
foi obtido de mudas cultivadas em casa de vegetação, produzidas a partir de sementes trazidas do
campo. Após 60 dias do estabelecimento das mudas, as folhas foram retiradas e postas para secar
em temperatura ambiente, para posterior extração do óleo essencial através do método de
hidrodestilação. Foram montados 2 experimentos:
I – Ação antimicrobiana do óleo essencial de Hyptis suaveolens (L.) Poit. em meio de cultura.
Neste primeiro experimento, foram testadas diferentes concentrações do óleo essencial
de H. suaveolens na inibição do crescimento microbiano em meio de cultura MS (MURASHIGE &
SKOOG, 1962), acrescido de 30 g.L-1 de sacarose e 4,5 g.L-1 de ágar. O óleo foi utilizado para
esterilizar o meio de cultura, dispensando o processo de autoclavagem. O pH do meio foi ajustado
para 5,8 ± 0,1 com solução de NaOH ou HCl a 1 mol.L-1. Foram utilizadas as seguintes
concentrações do óleo ao meio de cultura: 50, 75, 100 e 200 μL.L-1. (Tratamentos 2, 3, 4 e 5,
respectivamente). No tratamento 1 (controle) o meio passou pela autoclavagem, que é o processo de
esterilização convencional. O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente
casualizado, com 4 repetições contendo 5 tubos de ensaio cada. A adição do óleo essencial ao meio
foi feita em câmara de fluxo laminar e após uma semana deste procedimento, realizou-se a análise
para identificar qual concentração do óleo no meio de cultura inibiu o crescimento de
microrganismos. A variável avaliada foi a % de contaminação do meio (% CM).
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II - Inoculação de explantes de bananeira em meio de cultura acrescido de óleo essencial de H.
suaveolens.
No segundo experimento, os rizomas de bananeira foram coletados e levados ao
laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais para a assepsia e a retirada das bainhas, para diminuição
do tamanho dos explantes. A desinfestação em câmara de fluxo laminar seguiu as seguintes etapas:
imersão em álcool 70% durante 1 minuto, imersão em hipoclorito de sódio a 2,5% por 10 minutos e
por último, o material foi lavado em água destilada e esterilizada três vezes consecutivas. Após o
processo de desinfestacão as bainhas remanescentes foram retiradas, utilizando pinça e bisturi. O
tamanho final dos explantes foi de aproximadamente 1 cm de comprimento. Os explantes foram
inoculados em meio MS com as mesmas composições utilizadas no experimento anterior, sendo
que os tratamentos também foram resultante de 5 concentrações do óleo essencial no meio de
cultura (0, 50, 75, 100 e 200 μL.L-1).
O experimento foi conduzindo em DIC com 5 tratamentos e 4 repetições cada. A
parcela foi constituída de 5 tubos de ensaio, cada um com 15 ml de meio e um explante. Foi
avaliada, após 40 dias da montagem do experimento, a porcentagem de explantes contaminados (%
EC), porcentagem de explantes oxidados (%OXI), número de brotos por explantes (NBE) e numero
de raiz por explantes (NRE). As variáveis tiveram suas médias comparadas pelo teste de Tukey a
5% de probabilidade.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
O uso do óleo essencial de Hyptis suaveolens como agente esterilizante no meio de
cultura antes da inoculação e pós-inoculação dos rizomas, apresentou em alguns tratamentos
resultados aceitável de contaminação, no entanto não houve diferença significativa comparada ao
controle (Tabela).
Tabela – Média da Porcentagem de Contaminação do meio (%CM) - Experimento I; % de Explantes
Contaminados (% EC), % de oxidação (% OXI), Nº de Brotos por Explante (NBE) e Nº de Raiz por
Explante (NRE) - Experimento II. UERN. Mossoró/RN, 2012.
Tratamentos
Controle
50 µL/L
75 µL/L
100 µL/L
200 µL/L
C.V.

Experimento I
%CM
5,7392 a
19,6421 a
5,7392 a
5,7392 a
14,2582 a
105

% EC
11,1231 a
25,0260 a
25,0260 a
25,0260 a
27,2748 a
53

Experimento II
%OXI
NBE
51,6706 a
6,9552 a
43,1516 a
6,4880 a
31,0459 a
7,2636 a
25,0260 a
6,9446 a
54,5297 a
6,5226 a
47
10

NRE
0,82 a
0,92 a
1,12 a
1,00 a
0,98 a
33

*Médias seguidas das mesmas letras nas colunas não diferem entre si pelo Teste de Tukey (p < 0,05). Dados de
, e dados de percentagem por arc sen
contagem foram transformados

Falcão & Menezes (2003), afirmam que o óleo essencial das espécies do gênero Hyptis
caracteriza-se pelo alto potencial farmacológico, apresentando principalmente atividades
antimicrobiana, antifúngica e citotóxica. Esse resultado pôde ser observado no presente trabalho,
uma vez que a contaminação do meio (%CM) e dos explantes contaminados (%EC) mostrou-se
semelhante ao controle. Entretanto, não foram encontrados na literatura, relatos de trabalhos in vitro
com a utilização do óleo essencial de Hyptis suaveolens em tecidos vegetais.
O uso de óleos essenciais tem sido muito utilizado no cultivo in vitro, devido seu
potencial antimicrobiano (STANGARLIN et al., 1999). Mesquita et al. (2012), avaliando a ação
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antimicrobiana do óleo essencial de Lippia gracilis na assepsia de explantes de Jatropha curcas
L., afirma que na concentração de 100 µL.L-1, a contaminação fúngica e bacteriana foi reduzida
significativamente. No entanto concentrações superiores a 100 µL.L-1, mostraram-se altamente
tóxicas, chegando a 100% de oxidação. Resultados divergentes foram encontrados nos experimento
com o óleo de Hyptis, uma vez que a maior concentração testada, 200 µL.L-1, mostrou-se igual ao
controle.
Pode-se observar que nos tratamentos que continham óleo, o crescimento bacteriano
mostrou-se bastante limitado na base dos explantes. Diferenciando-se visualmente do controle, onde
ocorreu a proliferação dos microorganismos por todo o meio (Figura).

Figura. Desenvolvimento da contaminação bacteriana em
cultivo de rizomas de bananeira (Cultivar Fhia 1) em meio
básico MS. Foto a. Controle. Foto b. meio com óleo essencial
de Hyptis suaveolens. Mossoró/RN, 2012.

Resultados semelhantes foram encontrados por Mesquita et al. (2012) trabalhando com
o óleo essencial de L. gracilis na assepsia de brotos jovens de Jatropha curcas e Albuquerque
(2005) avaliando a ação antimicrobiana do óleo essencial de L. gracilis no cultivo in vitro de
Helicônias.
Nenhuma das concentrações testadas neste experimento mostrou-se prejudicial aos
explantes, uma vez que não houve diferença significativa em nenhuma das variáveis testadas em
relação ao controle.
Sendo assim, o uso do óleo essencial de Hyptis suaveolens como método asséptico tem
se mostrado bastante promissor no cultivo in vitro. Uma vez que, apresenta a mesma qualidade do
método tradicional (autoclavagem) sem oferecer nenhum risco ao ser manuseado e por ser um
método alternativo de baixo custo.
Além disso, considerando os efeitos negativos causados pelo calor no processo de
altoclavagem que alteram os componentes presentes no meio, como a degradação de hormônios e
de vários antioxidantes comumente utilizados na micropropagação, este método de exterilização
alternativo pode proporcionar vantagens significantes no aperfeiçoamento da técnica de cultura de
tecidos vegetais.
CONCLUSÃO
O uso do óleo essencial de Hyptis suaveolens, nas concentrações utilizadas, como
método alternativo de esterilização do meio de cultura para micropropagação da bananeira, não
demonstrou diferença significativa em relação ao controle, portanto, pode ser utilizado para
substituir o método tradicional de altoclavagem.
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ENRAÍZAMENTO, TAXA DE CRESCIMENTO RELATIVO E TEOR DE PROLINA EM
ESTACAS DE Lippia gracilis SCHAUER (VERBENACEAE) CULTIVADAS SOB DÉFICIT
HÍDRICO
Eleneide Pinto Gurgel1; Cynthia Cavalcanti de Albuquerque2; Francisco Fábio Mesquita Oliveira3;
Mônica Danielle Sales da Silva4; Kathia Maria Barbosa e Silva51
RESUMO: Objetivou-se com este trabalho avaliar as melhores concentrações de ANA no
enraizamento de estacas, a produção de prolina e o desenvolvimento de plantas de Lippia gracilis
Schauer sob déficit hídrico. Para o enraizamento estacas com 20 cm foram coletadas no município
Felipe Guerra e em seguida foram imersas em solução auxínica de ANA nas seguintes
concentrações: T1 (0,0 mg L-1); T2 (0,5 mg L-1); T3 (1,0 mg L-1); T4 (1,5 mg L-1) ou T5 (2,0 mg L1
) por 10 minutos. Após a imersão, as estacas foram plantadas em sacos de polietileno (2L)
contendo substrato composto de areia lavada, argila e composto comercial Polifértil® na proporção
de 3:1:1. Durante 60 dias realizou-se semanalmente contagens do número de brotos e folhas e após
esse período foram feitas análises para peso seco da porção aérea e radicular. Para avaliar o estresse
hídrico as estacas enraizadas com 1,5 mg L-1 de ANA foram transplantadas para baldes (8L)
contendo substrato da mesma composição supracitada. Após 30 dias do transplantio, as estacas
foram submetidas a quatro tratamentos de déficit hídrico: T1 (irrigação diária); T2 irrigação a cada
15 dias; T3 irrigação a cada 30 dias; T4 irrigação a cada 45 dias. Aos 25 e 50 DAE foram avaliadas
a Taxa de crescimento relativo e Teor de prolina. O uso de ANA a 1,5 mg L-1 influenciou
positivamente o desenvolvimento das estacas de L. gracilis, estas tiveram aumento nos teores de
prolina e o desenvolvimento limitado conforme o aumento nos níveis de déficit hídrico.
PALAVRAS CHAVES: Propagação vegetativa; Óleo essencial; Alecrim da chapada; Déficit
hídrico.
INTRODUÇÃO
Todos os vegetais apresentam limites ótimos de umidade para o seu desenvolvimento,
sendo este, um dos fatores que mais influenciam na distribuição dos vegetais no globo. O excesso
de água no solo diminui a disponibilidade de oxigênio e aumentam a proliferação de patógenos, por
outro lado seu déficit causa diminuição na absorção de nutrientes e inibição do crescimento normal
da planta. Os excedentes hídricos, embora importantes, causam menos problemas que seu déficit.
Quando submetidos ao déficit hídrico, em geral, as espécies vegetais apresentam
alterações anato-morfológicas como diminuição na área foliar, abscisão foliar, aprofundamento das
raízes (TAIZ e ZEIGER, 2004). Fisiologicamente a condutância estomática diminui, a fotossíntese
é limitada, há a produção de osmorreguladores, causando alterações no seu metabolismo secundário
(TAIZ e ZEIGER, 2004).
As plantas cultivadas sob níveis reduzidos de água no solo diminuem o crescimento e
investem no ajuste osmótico. Dentre os solutos envolvidos no processo de ajustamento osmótico, a
prolina tem aparecido na literatura como sendo um aminoácido particularmente sensível ao estresse,
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usado como estratégia para se adaptar à condição de estresse hídrico, podendo este ser utilizado
para avaliar as alterações enzimáticas ocorridas como respostas bioquímicas para mudanças no
ambiente tais como temperatura, déficit hídrico, encharcamento e salinidade (BORTOLO, et al.
2009).
A Prolina é provavelmente o osmolito mais extensamente distribuído e ocorre não
somente nas plantas, mas também em muitos outros organismos. Além do papel de ajuste osmótico,
essa molécula possui outros papéis propostos para tecidos de planta osmoticamente estressados:
integridade e proteção da membrana plasmática, dissipador ou redutor de energia, fonte de carbono
e nitrogênio e eliminador de radicais hidroxil (MENESES, 2006).
Óleos essenciais de espécies da flora medicinal da caatinga apresentam-se como uma
fonte promissora de novos antimicrobianos, das quais se destacam as espécies pertencentes ao
gênero Lippia, da família Verbenaceae. Dentre as espécies pertencentes ao gênero, destaca-se
L.gracilis, popularmente conhecida como alecrim da chapada, alecrim de serrote, alecrim pimenta,
cidreira da serra ou alecrim de tabuleiro (DANTAS et al., 2010). A ação antifúngica do óleo de L.
gracilis Schauer deve-se principalmente a presença do timol e carvacrol (VIANA et al, 2010),
sendo estes os seus constituintes majoritários (OLIVEIRA et al, 2008). No estudo in vitro, a
solução a 5% do óleo de L. gracilis Schauer apresentou atividade antibacteriana para
Staphylococcus aureus isolado de úlcera infectada de paciente diabético (NETO et al., 2010).
Dantas et al. (2010) também detectaram atividade desse óleo contra Staphylococcus aureus,
Staphylococcus epidermis, Salmonella sp., e Listeria monocytogenes as quais foram fortemente
inibidas com 100 μL do óleo essencial de L. gracilis não-diluído. No que diz respeito a atividade
antifúngica, o óleo de L.gracilis também foi eficaz na inibição de crescimento de contaminantes de
ambientes, tais como Geotrichum candidum; Trichoderma viride; Torula herbarum; Paecillomyces
sp.; Aspergillus nidulans; Fusicoccum sp.; Aspergillus flavus; Paecillomyces aeruginens;
Curvularia lunata e Aspergillus niger, cujo percentual de inibição em 420 µL L-1 foi de 100% para
todos os fungos exceto para C. lunata e A. niger, o qual foi de 95.58% e 89.40% respectivamente
(ALBUQUERQUE et al., 2006).
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, no entanto embora as plantas do gênero Lippia sejam fontes
de importantes compostos biologicamente ativos, as informações científico-agronômicas sobre estas
plantas crescem em ritmo lento (MARINHO et al., 2011), principalmente nos aspectos relacionados
a propagação.
A propagação vegetativa por estaquia é o método de propagação mais utilizado na
produção comercial de diversas culturas ornamentais, medicinais e frutíferas tendo como vantagens
a reprodução de todas as características da planta matriz, uniformidade nas populações e facilidade
de propagação (ALCANTARA et al., 2010). No entanto, algumas estacas lenhosas são difíceis de
enraizar, por apresentarem um maior grau de lignificação e baixos níveis de auxina endógena
(MAIA e BOTELHO, 2008). Dentre as substâncias reguladoras do crescimento, as auxinas são as
que têm apresentado os maiores efeitos na formação de raízes adventícias (TAIZ e ZEIGER, 2004).
A descoberta de auxinas sintéticas como o ácido naftalenoacético (ANA) estimulou a maior
produção de enraizamento adventício em estacas, sendo responsáveis pelo aumento, velocidade,
qualidade e uniformidade de enraizamento (ALMEIDA, et al. 2007). A capacidade de brotamento e
de desenvolvimento radicular em estacas de L. gracilis é baixo.
Objetivou-se com este trabalho avaliar as melhores concentrações de ácido naftaleno
acético (ANA) no enraizamento de estacas, bem como o desenvolvimento de estacas sob déficit
hídrico e a produção de prolina em estacas de Lippia gracilis Schauer.
MATERIAL E MÉTODOS
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Os experimentos foram realizados no Campus Central da Universidade do Estado do
Rio Grande do Norte, no município de Mossoró-RN, em casa-de-vegetação coberta por sombrite a
70% e as regas foram manuais. O município de Mossoró está localizado aos 5º11’31” de latitude
Sul e 37º20’40” de longitude Oeste de Greenwich e com altitude média de 18 m.
Para o enraizamento estacas com aproximadamente 20 cm de altura foram retiradas com
auxílio de uma tesoura de poda de plantas de L. gracilis numa área do município Felipe Guerra.
Após os cortes, as estacas foram imersas em solução auxínica de ANA nas seguintes concentrações:
T1 (0,0 mg L-1); T2 (0,5 mg L-1); T3 (1,0 mg L-1); T4 (1,5 mg L-1) ou T5 (2,0 mg L-1) por 10
minutos e em seguida foram plantadas em sacos de polietileno com capacidade para 2 L contendo
substrato composto de areia lavada, argila e composto comercial Polifértil® na proporção de 3:1:1.
As estacas do tratamento controle (T1) foram imersas em água durante o mesmo período. Cada
tratamento foi formado por 8 repetições. Semanalmente, durante 60 dias, foram feitas contagens do
número de brotos e de folhas e após esse período foram feitas análises destrutivas para peso seco da
porção aérea e radicular. Para as análises destrutivas, as plantas foram postas em sacos de papel em
estufa de circulação forçada a 70 ºC durante 3 dias, até se obter o peso constante.
A fim de avaliar o estresse hídrico em plantas de L.gracilis, um novo experimento foi
montado, utilizando-se estacas enraizadas com ANA a 1,5 mg L-1 (concentração mais eficiente) e
nas mesmas condições descritas acima. Após a uniformização em tamanho (100 dias) as plantas
foram transplantas para baldes com capacidade para 8 L com o substrato de mesma composição
citada anteriormente. Após 30 dias de estabilização, as plantas foram submetidas a quatro
tratamentos de déficit hídrico: T1 controle (irrigação diária); T2 irrigação a cada 15 dias; T3
irrigação a cada 30 dias; T4 irrigação a cada 45 dias. Cada tratamento foi repetido 6 vezes. As
plantas foram submetidas a estresse por 50 dias, sendo as variáveis: Taxa de crescimento relativo
(TCR) e Teor de prolina, avaliadas aos 25 e 50 dias após o estresse (DAE).
Para análise da TCR, a matéria seca total das plantas foi determinada aos 25 e 50 DAE,
sendo a secagem do material vegetal realizada a 70 ºC em estufa de circulação forçada. O TCR foi
calculado utilizando-se a seguinte equação: TCR = (log W2 – logW1/ t2 – t1) expresso em g.g1.dia-1, onde W2 e W1 referem-se ao peso seco aos 50 (t2) e 25 (t1) dias respectivamente. Para
quantificação da prolina foram utilizadas amostras de folhas colhidas entre 8 e 9 horas da manhã,
mediante método de Bates et al (1973). Essa variável foi avaliada aos 25 e 50 DAE.
Ambos os experimentos foram realizados em Delineamento Inteiramente Casualizado
(DIC), tendo suas médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os tratamentos estudados apresentaram baixa percentagem de enraizamento (Gráfico 1),
sendo o tratamento T4 (1,5 mg L-1 de ANA) o que apresentou o maior número de estacas
enraizadas (9,5%). Diferentes resultados foram obtidos por Almeida et al. (2007), onde o uso de
ANA não influenciou significativamente o enraizamento de estacas de Eucalyptus cloeziana F.
Muel. Já o trabalho de Mauad et al. concluiu que a ANA a 5,0%, foi o melhor indutor de
enraizamento de estacas de azaléia, entre os tratamentos estudados.

Gráfico 1- Percentagem de estacas enraizadas de Lippia gracilis Schauer submetidas a diferentes
concentrações de ANA: T1 (0,0 mg L-1); T2 (0,5 mg L-1); T3 (1,0 mg L-1); T4 (1,5 mg L-1); T5 (2,0
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mg L-1). Colunas seguidas de mesma letra não diferem entre si quando comparadas pelo teste de
Tukey a 5% de significância.
Quanto a peso seco da parte aérea a concentração de ANA (1,5 mg L-1), proporcionou
ganho de peso estatisticamente superior aos tratamentos estudados com as menores concentrações
desse fitorregulador: 0,5 e 1,0 mg L-1, (Gráfico 2). Em relação ao peso seco da porção radicular
(Gráfico 3) a concentração de ANA a 1,5 mg L-1 (T4) proporcionou ganho de peso estatisticamente
superior as demais concentrações estudadas. O baixo ganho de peso observado nos tratamentos
comprova que a espécie L. gracilis, apresenta baixo crescimento tanto da porção aérea como da
porção radicular. Apesar do baixo desenvolvimento e dos baixos percentuais de enraizamento
apresentados pelas estacas, Oliveira et al. (2011) apontam a estaquia como possível alternativa
viável para a produção de mudas desta espécie, já que sua propagação via seminal, apresenta
muitas dificuldades.

Gráfico 2- Peso seco da parte aérea em g de estacas de Lippia gracilis Schauer submetidas a
diferentes concentrações de ANA: T1 (0,0 mg L-1); T2 (0,5 mg L-1); T3 (1,0 mg L-1); T4 (1,5 mg L1
); T5 (2,0 mg L-1). Colunas seguidas de mesma letra não diferem entre si quando comparadas pelo
teste de Tukey a 5% de significância.

Gráfico 3- Peso seco da porção radicular em g de estacas de Lippia gracilis Schauer submetidas a
diferentes concentrações de ANA: T1 (0,0 mg L-1); T2 (0,5 mg L-1); T3 (1,0 mg L-1); T4 (1,5 mg L1
); T5 (2,0 mg L-1). Colunas seguidas de mesma letra não diferem entre si quando comparadas pelo
teste de Tukey a 5% de significância.
O número médio de brotos diminuiu com o decorrer do experimento em todos os
tratamentos estudados (Tabela 1), em contrapartida foi observado aumento no número médio de
folhas (Tabela 2). Os tratamentos (T1, T4 e T5) apresentaram maior número de brotos e de folhas,
quando comparados aos demais tratamentos estudados.
Tabela 1. Número de brotos por estacas de Lippia gracilis Schauer submetidas a diferentes
concentrações de ANA: T1 (0,0 mg L-1); T2 (0,5 mg L-1); T3 (1,0 mg L-1); T4 (1,5 mg L-1) ou T5
(2,0 mg L-1). Linhas seguidas de mesma letra não diferem entre si quando comparadas pelo teste de
Tukey a 5% de significância.
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Avaliação
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª

T1
1,40 ab
1,30 ab
1,18 ab
1,08 a
1,00 ab
1,00 a
1,02 a
0,95 ab

T2
0,68 b
0,30b
0,18 b
0,15 b
0,15 b
0,18 b
0,15 b
0,15 b

T3
0,95 b
0,72 b
0,75 ab
0,68 ab
0,70 ab
0,70 ab
0,72 ab
0,70 b
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T4
1,85 a
2,02 a
1,58 a
1,55 a
1,55 a
1,53 a
1,52 a
1,62 a

T5
0,80 b
0,80 b
0,75 ab
0,75 ab
0,72 ab
0,80 ab
0,78 ab
0,78 ab

Fonte: Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais da Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte.
Tabela 2. Número de folhas por estacas de Lippia gracilis Schauer submetidas a diferentes
concentrações de ANA: T1 (0,0 mg L-1); T2 (0,5 mg L-1); T3 (1,0 mg L-1); T4 (1,5 mg L-1) ou T5
(2,0 mg L-1). Linhas seguidas de mesma letra não diferem entre si quando comparadas pelo teste de
Tukey a 5% de significância.
Avaliação
T1
T2
T3
T4
T5
1ª
2,40 ab
0,40 b
1,12 ab
3,18 a
0,80 ab
2ª
4,10 ab
0,78b
2,98 ab
6,40 a
2,08 b
3ª
5,32 ab
0,82 b
4,00 ab
8,18 a
3,65 ab
4ª
6,10 ab
0,88 b
3,90 ab
9,12 a
4,78 ab
5ª
7,52 a
0,78 b
3,95 ab
10,10 a
5,42 ab
6ª
8,48 a
0,88 b
4,72 ab
11,82 a
5,72 ab
7ª
9,05 ab
1,05 c
5,12 bc
13,20 a
6,85 abc
8ª
9,78 ab
1,15 b
5,12 b
15,95 a
7,5 ab
Fonte: Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais da Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte.
No experimento no qual as plantas foram mantidas sob déficit hídrico, foi observado que a
taxa de crescimento relativa (TCR) da porção aérea diminuiu conforme o aumento do déficit
hídrico, sendo as plantas do tratamento controle (irrigações diárias) as que tiveram o maior ganho
de peso (Gráfico 4). Na TCR das raízes (Gráfico 5) foi observado um decréscimo no ganho de peso
a medida em que cresciam os níveis de déficit, porém foi verificado que as plantas do T4 (irrigações
a cada 45 dias), conseguiram estimular o alongamento de suas raízes, sendo estimuladas pela única
irrigação recebida, pouco antes da coleta dos dados. Estes resultados foram semelhantes aos
obtidos por Graciano (2009), o qual observou que o crescimento das cultivares BR1 e BRS Havana
de amendoim foi reduzido proporcionalmente com a diminuição da disponibilidade hídrica.
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Gráfico 4- Taxa de Crescimento Relativo (TCR) em g.g-1dia-1 da porção aérea de estacas de Lippia
gracilis Schauer submetidas a quatro tratamentos de déficit hídrico: T1 controle (irrigação diária);
T2 irrigação a cada 15 dias; T3 irrigação a cada 30 dias; T4 irrigação a cada 45 dias. Colunas
seguidas de mesma letra não diferem entre si quando comparadas pelo teste de Tukey a 5% de
significância.

Gráfico 5- Taxa de Crescimento Relativo (TCR) da porção radicular em g.g-1dia-1 de estacas de
Lippia gracilis Schauer submetidas a quatro tratamentos de déficit hídrico: T1 controle (irrigação
diária); T2 irrigação a cada 15 dias; T3 irrigação a cada 30 dias; T4 irrigação a cada 45 dias.
Colunas seguidas de mesma letra não diferem entre si quando comparadas pelo teste de Tukey a 5%
de significância.
As plantas das quais as folhas foram coletadas aos 25 DAE, apresentaram um aumento
na produção de prolina proporcional ao regime hídrico ao qual as plantas foram expostas, tendo os
dados obtidos apresentado um padrão exponencial (Gráfico 6). Carvalho et al. (2005), observaram
crescimento nos teores de prolina em Tanacetum parthenium quando submetidas a menores níveis
de umidade. Resultados semelhantes também foram observados por Marin (2008), onde os níveis de
prolina livre nas folhas Cajanus cajan aumentaram conforme o aumento do déficit hídrico a qual
foram submetidas.

Gráfico 6- Teor de prolina em (µmol/gMF) aos 25 (DAE) em folhas de Lippia gracilis Schauer
submetidas a quatro tratamentos de déficit hídrico: T1 controle (irrigação diária); T2 irrigação a
cada 15 dias; T3 irrigação a cada 30 dias; T4 irrigação a cada 45 dias. Colunas seguidas de mesma
letra não diferem entre si quando comparadas pelo teste de Tukey a 5% de significância.
O aumento dos teores de prolina também foi observado nas folhas de L. gracilis
coletadas aos 50 DAE (Gráfico 7), onde pode-se observar que esta espécie possui plasticidade em
relação a produção de prolina, o tratamento irrigado a cada 45 dias (T4) apresentou uma redução
significativa no teor desse osmolito, devido a sua única irrigação ter sido realizada 5 dias antes das
análises. Esse comportamento deve-se ao fato da produção de osmolitos ter um custo energético
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muito grande, ao passo que as plantas estressadas terão que estimular a produção desses
osmorreguladores para que consigam absorver água, deixando de investir em seu crescimento.

Gráfico 7- Teor de prolina em (µmol/gMF) aos 50 (DAE) em folhas de Lippia gracilis Schauer
submetidas a quatro tratamentos de déficit hídrico: T1 controle (irrigação diária); T2 irrigação a
cada 15 dias; T3 irrigação a cada 30 dias; T4 irrigação a cada 45 dias. Colunas seguidas de mesma
letra não diferem entre si quando comparadas pelo teste de Tukey a 5% de significância.
CONCLUSÃO
O uso de ANA a 1,5 mg L-1 influenciou positivamente o desenvolvimento das estacas de
L. gracilis, porém, o percentual de enraizamento ainda precisa ser incrementado.
As plantas de L. gracilis tiveram seu desenvolvimento limitado conforme o aumento
nos níveis de déficit hídrico.
Os níveis de prolina aumentaram conforme a redução da disponibilidade hídrica.
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ENRIQUECIMENTO PROTÉICO DO BAGAÇO DE CAJÁ (Spondias
lútea L.) POR CULTIVO SEMISSÓLIDO.
Astrilene de Lima Macêdo1; Regina Célia Pereira Marques2; Luiz Di
Souza3; Thaís Cristina da Silva4; Emanuele Gomes Braz5.
RESUMO: O objetivo do presente trabalho foi realizar o enriquecimento proteico do bagaço de
cajá (Spondias lútea L) por cultivo semissólido utilizando diferentes concentrações da levedura
Saccharomyces cerevisiae para uma posterior utilização como fonte alternativa com alto potencial
proteico, em ração animal. O bagaço foi coletado na Empresa Cooperativa de Beneficiamento de
Frutas Tropicais do Estado do Rio Grande do Norte (PURO FRUT) no ano de 2012. Após a coleta o
material foi levado em saco estéril para o laboratório de Biologia II da UERN. Os testes foram
realizados com a variação da massa do bagaço do cajá: primeira utilizando 160g do bagaço de cajá
e a segunda com 100g que foram pesados e separados em 10 amostras, de 20 e 10 gramas,
respectivamente. Fez-se a inoculação da levedura a partir das seguintes concentrações: 1%; 2,5%;
5%; 10%. Após isso, deixou-se o material fermentar por 48 horas para ação do microrganismo e
posterior secagem em estufa. Análises físico-químicas usando o método do bioreto foram feitas para
quantificação de proteínas e verificação de qual a melhor concentração de Saccharomyces
cerevisiae para o enriquecimento. As análises físico-químicas revelaram que é possível enriquecer o
bagaço de uma fruta com o acréscimo do microrganismo e que sua maior expressividade foi na
concentração de 2,5% em 20 gramas de bagaço e 10% em 10 gramas. É necessária a realização de
mais análises para confirmação dos resultados obtidos, por se tratar de uma fruta sazonal e estar
indisponível no presente período.
PALAVRAS-CHAVE: Cajá; Enriquecimento proteico; Fermentação semissólida.
INTRODUÇÃO
Pertencente à família Anacardiaceae, o cajá (Spondias lútea L) é uma fruta nativa do
Nordeste brasileiro que apresenta acentuada variabilidade em função das variações morfológicas
entre folhas e frutos (PIRES, 1990; SANTOS, 1996; NNFCH, 1987). O cajá, polpa e película
comestíveis, fornecem um valor de vitamina A maior que o de caju, goiaba e alguns cultivares de
mamão e manga (Bourbon e Haden).
O bagaço de cajá enriquecido proteicamente por leveduras, através da fermentação
submersa, já vem sendo utilizado com sucesso em criações de galinha caipira, como ingrediente
substitutivo do milho, trazendo benefícios no ganho de peso desses animais (HOLANDA et al.,
2002).
A fermentação semissolida (FSS), também chamada de fermentação sólida, tem se
destacado nos estudos e avanços obtidos no aproveitamento destes resíduos. De um modo geral a
FSS é um processo microbiano que se desenvolve na superfície de materiais sólidos, que
apresentam a propriedade de absorver ou de conter água, com ou sem nutrientes solúveis. Estes
materiais sólidos podem ser biodegradáveis ou não. Para a FSS, é necessário que os microrganismos
cresçam com nutrientes difusíveis sob ou sobre a interface líquido-sólida (VINIEGRAGONZALEZ, 1997).
O método do Bioreto é facilmente aplicável quando se deseja demonstrar a presença de
proteínas em materiais biológicos e podendo, inclusive, ser utilizado na quantificação. O mesmo
apresenta sensibilidade de 0,5 a 5 mg de proteína/ml. Para sua aplicação deve-se traçar um gráfico
cujo perfil é conhecido como“curva de calibração”, em que são usados os valores de absorbância e
concentração conhecidos de um soluto.
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Na tentativa de minimizar os desperdícios da produção e industrialização do cajá, esta
pesquisa tem por finalidade valorizá-lo. Aumentar o valor agregado do bagaço, através do seu
enriquecimento proteico por leveduras, uma vez que estas se destacam entre os microrganismos
processadores de proteína pela sua alta eficiência, além de poder ser cultivada em diversos tipos de
substrato (BUTOLO, 1996).
Com o acréscimo de microrganismos, esse resíduo pode aumentar seu valor nutricional
em proteínas, vitaminas, fosfato e cálcio, importante fatores de crescimento para os animais,
podendo posteriormente ser utilizado como fonte alternativa de alto potencial proteico, em ração
animal, tornando-se uma boa estratégia para solucionar alguns dos problemas relacionados às
limitações e desperdícios de alimentos, principalmente na região Semiárida do Nordeste.
O processo de enriquecimento proteico em rejeitos agroindustriais utilizando
microrganismos pode ser realizado através de uma fermentação (cultivo) semissólida, que
possibilita a utilização desses rejeitos como substrato. Segundo Viniegra-González (1998) a
fermentação semissólida apresenta diversas vantagens por ter 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.
MATERIAL E MÉTODOS
Uma curva de calibração para o estabelecimento da sensibilidade do método
espectrofotométrico foi elaborada utilizando, como reativos, uma solução padrão de albumina de
soro bovino 5 mg/ml e o reagente bioreto.
Segundo UFPR (2001), para a preparação da curva de calibração deve-se organizar uma
bateria com seis tubos de ensaio, identificá-los e adicionar os reagentes (tabela 1), agitar e deixar
em repouso por 10 minutos, calibrar o espectrofotômetro utilizando o tubo 1 (100% de
transmitância, 540 nm), determinar absorbância das soluções dos tubos 2 a 6 e por fim traçar o
gráfico (concentração final de proteína (mg/ml X Absorbância (A) ).
Tabela 1: Reagentes utilizados para a preparação da curva de calibração e seus respectivos valores a
serem adicionados.
Tubo
Tubo
Tubo
Tubo
Tubo
Tubo
REAGENTES (ml)

1

2

3

4

5

6

Solução Padrão de Proteína (5mg/ml)

-

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Água destilada

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

-

Reagente Bioreto

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

O bagaço do cajá foi coletado de forma asséptica na Empresa Cooperativa de
Beneficiamento de Frutas Tropicais do Estado do Rio Grande do Norte (PURO FRUIT) e levado
em saco estéril para o laboratório de Biologia II da UERN.
O material foi pesado e separado em dez amostras de 20 gramas para o primeiro
experimento e 10 gramas para o segundo, feitos em duplicata e colocados em béqueres de 250 ml.
Utilizou-se a levedura do gênero Saccharomyces cerevisiae prensada, fermento
biológico comercial da marca Angest. A mesma foi pesada em diferentes concentrações para a
realização dos dois experimentos (Tabela 2 e 3).
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Tabela 2: Concentrações de Saccharomyces cerevisiae em porcentagem e sua equivalência em
gramas para o primeiro experimento utilizando 160g de bagaço.
Porcentagem (%)
Gramas (g)
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.
Tabela 3: Concentrações de Saccharomyces cerevisiae em porcentagem e sua equivalência em
gramas para o segundo experimento utilizando 100g de bagaço.
Porcentagem (%)
Gramas (g)
1,0

0,1

2,5

0,25

5,0

0,5

10,0

1,0

Fonte: Laboratório de Biologia II da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.
Inoculou-se a levedura conforme as concentrações demonstradas nas tabelas 1 e 2 e
homogeneizou-se a amostra com bastão de vidro para melhor ação do microrganismo. Após esse
processo o material foi coberto com algodão hidrófilo para retenção da umidade e posterior
fermentação a temperatura ambiente por 48 horas.
Passado o tempo de fermentação o bagaço foi levado à estufa a 60°em bandeja de
alumínio, devidamente identificada para cada repetição, possibilitando completa desidratação.
Posterior a esse processo, o experimento 1 e 2 foi triturado em almofariz para obtenção de pó.
Deste, em cada concentração e duplicata, pesou-se 0,5 gramas para a realização das análises físicoquímicas.
Em um béquer de 100 ml foi colocada à quantidade de pó mencionada anteriormente e
adicionada água destilada para dissolução do mesmo. O líquido foi transferido para um balão
volumétrico de 100 ml e adicionado água para completar o volume até o menisco. Deste foi
transferido para um béquer de 250 ml e levado para o vórtex.
O PH utilizado nas amostras foi 12 com a adição de uma solução de NAOH, para os
dois experimentos.
O material foi levado ao laboratório de Química da UERN para filtração em bomba a
vácuo. Este processo foi realizado utilizando dois tipos de papel filtro, o primeiro do tipo qualitativo
e o segundo quantitativo, colocados em funil acoplado a um kitasato para melhor remoção de
resíduos.
Após esse processo utilizou-se tubos de ensaio que foram identificados para a realização
do método do bioreto. Em um dos tubos, para cada experimento, foi adicionada, com auxílio de
uma pipeta automática 1 ml de água destilada e 4 ml do reagente bioreto para leitura
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espectrofotométrica do “branco”. Nos demais se adicionou 4 ml de bioreto e 1 ml de cada amostra
com suas diferentes concentrações. Deixando descansar por 30 minutos.
Decorrido esse tempo fez-se a leitura em um espectrofotômetro a 540 nm de
absorbância. A determinação dos valores do aumento proteico foi obtida através do cálculo das
médias para cada duplicata e números observados.
A partir dos números obtidos para cada duplicata e através dos dados observados na
curva de calibração calculou-se a média para observação de qual concentração obteve maior êxito.
Aplicando-se regra de três:
0,25 — 5
Ao — x
Onde: Ao= Absorbância obtida para R1 ou R2.
x = Absorbância total (mg/ml).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A “curva de calibração” ou “curva padrão” utilizando albumina de soro bovino 5 mg/ml
e o reagente bioreto foi traçada para estabelecer a sensibilidade do método espectrofotométrico e
possibilitar a observação dos dados de absorbância necessários para a quantificação das proteínas,
como demonstra a figura1.
Conforme observado na figura 1 a reta passando pela origem indica a proporcionalidade
entre o aumento da concentração e da absorbância e a porção linear corresponde ao limite de
sensibilidade do método.

Figura 1: Curva de calibração utilizando uma solução padrão de albumina de soro
bovino 5 mg/ml e o reagente bioreto. Laboratório de Biologia II da Universidade Estadual do Rio
Grande do Norte.
O enriquecimento do bagaço do cajá, utilizando diferentes concentrações de
Saccharomyces cerevisiae, foi satisfatório e apresentou diferentes valores para o experimento 1 e 2
(tabela 4 e 5).
Tabela 4: Valores obtidos através da fermentação semissólida e médias de cada duplicata para o
experimento 1.
CONCENTRAÇÃO
R1 (mg/ml)
R2 (mg/ml)
MÉDIA
(%)
(mg/ml)
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Sem Saccharomyces

2,26

2,34

2,3

2,5%

3,46

3,9

3,68

5,0%

3,48

2,98

3,23

10,0%

2,36

2,66

2,51

Fonte: Dados do projeto. Laboratório de Biologia II da Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte.

Tabela 5: Valores obtidos através da fermentação semissólida e médias de cada duplicata para o
experimento 2.
CONCENTRAÇÃO
(%)

R1 (mg/ml)

R2 (mg/ml)

MÉDIA
(mg/ml)

Sem Saccharomyces

1,92

1,7

1,81

1,0%

1,96

1,94

1,92

2,5%

1,92

1,96

1,94

5,0%

1,98

1,99

1,98

10,0%

2,5

2,36

2,43

Fonte: Dados do projeto. Laboratório de Biologia II da Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte.
De acordo com as médias obtidas e concentrações de 2,5%; 5%; 10% para o
experimento 1 e 1%; 2,5%; 5% 10% para o experimento 2 traçou-se um gráfico para melhor
observação do enriquecimento proteico do bagaço com o inoculo de Saccharomyces cerevisiae,
conforme é mostrado na figura 1.
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Figura 2: Porcentagem proteica para cada concentração de Saccharomyces cerevisiae nos
experimentos 1 e 2 (160g e 100g de massa). Laboratório de Biologia II da Universidade Estadual do
Rio Grande do Norte.
O processo fermentativo foi realizado para avaliar a influência da concentração de inoculo,
que variou de 2,5%, 5% e 10%. Os resultados obtidos para o processo fermentativo mostram que
um maior aumento ganho proteico encontrado na massa seca do bagaço fermentado foi de 60% no
experimento 1 com 2,5% de microrganismo e de 34% no experimento 2 com 10% do
microrganismos (Fig. 1). Estes dados mesmo preliminares indicam potencial de uso da fermentação
semissólida como forma do prepara de ração animal rica em proteína e com um custo muito baixo.
A baixa disponibilidade de forragem para a alimentação animal durante o período de
estiagem, causada pela distribuição irregular de chuvas, tem levado os criadores do Rio Grande do
Norte recorrer ao uso de concentrados comerciais para uma suplementação proteica que venha
suprir as necessidades nutritivas do seu rebanho. No entanto, os frequentes aumentos dos preços
dessa suplementação proteica vêm tornando a atividade pecuária antieconômica. Dentro desse
contexto, esse trabalho vem contribuir para o processo de enriquecimento proteico do resíduo do
bagaço de cajá para ser utilizada como uma forma alternativa mais barata de suplemento alimentar
para animais. A segunda etapa deste projeto será produção de ração enriquecida por fermentação
semissólida em quantidade para alimentar galináceos e verificar o ganho de peso num projeto em
colaboração com a UFERSA.
CONCLUSÃO
Houve enriquecimento proteico para os experimentos 1 e 2, variando quanto às suas
concentrações ótimas, comprovando, assim, sua aplicabilidade em ração alternativa animal. O teor
de proteína bruta dos enriquecidos proteicos obtidos neste trabalho, em torno de 60% e 34%, estão
de acordo com as normas da NRC (1989), e podem ser utilizados como suplemento proteico para
animais na época de escassez de alimentos.
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ENSAIO TOXICOLÓGICO DO EXTRATO AQUOSO DA RAIZ DA Bauhinia forficata EM
RATOS WISTAR

Daria Raquel Queiroz de Almeida1 ; Daniel de Medeiros Veras2 ; Francisco Barros Barbosa3;
José Hélio de Araújo Filho4 ; Thiago Fernandes Martins5

RESUMO: Pesquisas envolvendo o uso de extratos vegetais no tratamento de distúrbios
fisiopatológicos, como o diabetes melitus, necessitam da realização primária de ensaios
toxicológicos para que se possa determinar confiabilidade no uso das propriedades dos compostos
presentes nos vegetais utilizados, de modo que sua aplicação represente benefícios, e não ofereça
prejuízos adicionais à saúde do indivíduo tratado. A Bauhinia forficata (Leguminosae),
popularmente conhecida como pata-de-vaca, de origem asiática e bem adaptada ao clima brasileiro,
é uma planta amplamente utilizada na medicina popular, como “anti-diabético”. Assim, o presente
trabalho teve por objetivo avaliar o potencial de toxicidade aguda do extrato aquoso obtido das
raízes da B. forficata em ratos da linhagem Wistar. Estes indivíduos foram separados em três grupos
de 4 animais cada. O primeiro grupo (controle) representou o tempo basal, que recebeu apenas
solução salina a 0,9%. Os 8 animais restantes receberam 3 g/kg M.C. (Massa Corporal), e foram
divididos em grupos I e II, representando, respectivamente, os tempos para coleta de sangue, 4 e 24
horas após a inoculação do extrato. Os parâmetros bioquímicos avaliados para determinação da
toxicidade foram TGO e TGP. As análises estatísticas indicaram um aumento significativo nos
níveis das duas transaminases no T1 em relação ao T0, confirmando, portanto, a toxicidade aguda
do vegetal. O T2 indicou uma diminuição dos níveis de transaminases, o que pode significar uma
possível metabolização tanto das aminotransferases, quanto do extrato, mostrando, assim, o efeito
temporário do extrato da B. forficata durante as 24 horas.

PALAVRAS-CHAVE: Diabetes; Bauhinia forficata; Toxicidade; Transaminases.

INTRODUÇÃO
Segundo a Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011) o diabetes é uma doença
crônica que ocorre quando o pâncreas não produz quantidades suficientes de insulina (Diabetes
Melitus Tipo 1), ou o corpo não pode utilizar efetivamente a insulina produzida (Diabetes Melitus
Tipo 2). O diabetes melitus (DM) situa-se entre as dez principais causas de morte nos países
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ocidentais e, apesar dos progressos em seu controle clínico, ainda não foi possível controlar de fato
suas consequências letais. Dada a grande dimensão do problema e seus efeitos negativos tanto em
relação à saúde pública, como os referentes aos gastos com o tratamento e controle da doença,
torna-se importante a realização de pesquisas que envolvam o estudo da patologia e que possam
contribuir para o desenvolvimento de novos tratamentos.
Várias espécies vegetais foram testadas na tentativa de identificar possíveis efeitos
hipoglicemiantes, para serem utilizadas em tratamentos alternativos contra o diabetes. Dentre elas:
Taraxacum officinale (dente-de-leão), Cynara scolymus (alcachofra), Baccharis trimera (carqueja),
Bauhinia forficata (pata-de-vaca), etc. (CECÍLIO et al. 2008). Inúmeras pesquisas já foram
desenvolvidas baseadas na utilização popular de insumos, preparados a partir de partes específicas
de determinados vegetais. Por exemplo: o tratamento realizado com o extrato aquoso liofilizado de
Mormodica charantia parece ser uma alternativa segura para reduzir os níveis de glicose no sangue
(VIRDI et al. 2003); extratos de Mormodica charantia e Mucuna pruriens (L.) DC. exerceram
efeito hipoglicemiante provavelmente através do aumento da atividade da fosfofrutoquinase, uma
das enzimas diretamente envolvida na via glicolítica (RATHI et al., 2002).
A espécie Bauhinia forficata (Leguminosae), conhecida popularmente como “Pata-deVaca”, podendo também ser mencionada na literatura como mororó, unha-de-vaca, pata-de-boi, etc.
(PLANTAMED, 2010), é uma planta arbórea de origem asiática que adaptou-se bem ao clima
brasileiro (LINO, 2004).
Amplamente utilizada na medicina popular brasileira como
hipoglicemiante, sendo por isso, alvo das indústrias de fitoterápicos para produção de
medicamentos. A literatura aponta os flavonóides como responsáveis pela atividade biológica
atribuída à planta (RUELA, et al. 2005). Além desta característica, a B. forficata também apresenta
propriedades antidiarréica, depurativa, diurética, laxante, vermífuga, etc. (PLANTAMED, 2010).
Através de levantamento bibliográfico previamente realizado, constatou-se que, apesar
do número considerável de estudos acerca dos efeitos de variados extratos (aquoso, hidroalcoólico,
etc.) dessa espécie de Bauhinia sobre diversas patologias, destacadamente o DM, há certa
deficiência no número de trabalhos envolvendo a utilização das raízes dessa planta nesse tipo de
pesquisas.
As pesquisas envolvendo o uso de extratos vegetais no tratamento de distúrbios
fisiopatológicos, como o diabetes melitus, exigem a realização primária de ensaios toxicológicos
para que se possa determinar uma margem segura de confiabilidade no uso das propriedades dos
compostos presentes nos vegetais utilizados, de modo que, sua aplicação represente benefícios, e
não ofereça prejuízos adicionais à saúde do indivíduo tratado. Neste trabalho, para a avaliação do
nível de toxicidade do extrato aquoso obtido a partir das raízes da Bauhinia forficata, foram
mensurados os níveis séricos da concentração de duas enzimas, aspartato aminotransferase (AST) e
alanina aminotransferase (ALT), um importante parâmetro Bioquímico para a definição de
hepatotoxicidade (PREDES, et al, 2009). Este trabalho tem por finalidade avaliar a toxicidade
aguda, especificamente a toxicidade hepática, do extrato aquoso das raízes da Bauhinia forficata em
ratos (Rattus novergicus, linhagem Wistar) normais, do sexo masculino e em idade
aproximadamente de três meses, fazendo uso para tal, da utilização de kits enzimáticos comerciais
para análise dos seguintes padrões Bioquímicos: níveis séricos das aminotransferases ALT e AST.
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MATERIAL E MÉTODOS
Animais
Os procedimentos para execução do projeto foram realizados no Laboratório de
Biologia Funcional da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Utilizaram-se 12 ratos da
linhagem Wistar (Rattus norvegicus) para o teste toxicológico, provenientes do biotério do campus
central da referida universidade. Os ratos tiveram disponibilidade de água e alimento durante todo o
experimento.
Obtenção do extrato
Para a preparação do extrato inicial foram utilizadas as raízes da Bauhinia forficata,
coletadas na Floresta Nacional de Assu (FLONA), em Abril de 2012. Obteve-se 2,175 kg de raízes
durante a coleta, os quais foram lavados e triturados, resultando em aproximadamente 1 Kg de um
material oriundo da porção superficial (casca), tendo sido, portanto, descartada a parte central
(lignificada). O triturado foi diluído em 5L de água destilada (1:5 M/V), e mantido em baixas
temperaturas, sendo agitados vigorosamente em intervalos de 2 horas, com exceção do período
noturno, durante 72 horas. Realizou-se um processo de sucessivas filtrações da solução, utilizando
papel filtro e algodão. Esta etapa resultou em 2,905 L de um líquido com coloração marrom escura.
O extrato foi posto em banho-maria a 55 °C, durante 6 dias, para evaporação. No final, 36 g do
extrato seco foi produzido. Alíquotas do extrato bruto da raiz foram separadas, pesadas e
dissolvidas em água destilada para uso durante o experimento (MAHOMED, OJEWOLE. 2005).
Ensaio toxicológico
Subsequente à obtenção do extrato, foi realizado um ensaio toxicológico. Para tal,
utilizou-se um número de ratos machos igual a 12. Estes indivíduos foram separados em três grupos
de 4 animais cada. O primeiro grupo (controle) representou o tempo basal, que recebeu apenas uma
solução salina a 0,9%. Os 8 animais restantes receberam 3 g/kg M.C., e foram divididos em grupos
I e II, representando, respectivamente, os tempos para coleta de sangue, 4 e 24 horas após a
inoculação do extrato, como sugere TAHRAOUI et al.,2010. As doses foram administradas
oralmente. O sangue necessário para análise foi coletado via decapitação, haja visto que, as
tentativas de obtenção do sangue pela via caudal mostraram-se ineficientes, em virtude da hemólise
do material, o que poderia interferir nos resultados e, indicarem, por exemplo, um falso-positivo, já
que são testes colorimétricos. Os animais foram examinados periodicamente antes da coleta de
sangue, para identificar possíveis mudanças comportamentais e mortalidade, como sugerem
ALADE et al. (2009).
O sangue coletado foi centrifugado durante 10 minutos a 8.000 rpm, e o sobrenadante
foi utilizado para as análises bioquímicas, fazendo-se uso dos kits enzimáticos comerciais Katal,
para as transaminases (ALT e AST). O conteúdo de cada amostra foi levado a um
espectrofotômetro Micronal (modelo B572), para a leitura da absorbância em 340 nm. As análises
foram feitas em duplicata.
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Análise Estatística
A avaliação estatística das diferenças significativas entre as médias obtidas foi realizada
através do teste T de Student, o qual p < 0,05 foi considerado como significativo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As aminotransferases estão amplamente distribuídas nos tecidos humanos. A AST
(TGO) e a ALT (TGP) são enzimas intracelulares presentes em grandes quantidades no citosol dos
hepatócitos. Lesões ou destruição das células hepáticas liberam estas enzimas para a circulação
(MOTTA, 2009). Em nosso estudo, a análise dos conteúdos plasmáticos do sangue dos ratos
submetidos ao tratamento agudo com uma dose única (3 g/Kg) do extrato aquoso das raízes da B.
forficata, revelou uma elevação significativa das concentrações dessas transaminases em relação
aos animais do grupo controle (tempo basal, T0) que não receberam o extrato, o que representa um
indicativo de toxicidade.
A figura 1 mostra as alterações nos níveis de TGP (em U/L) nos três tempos (T0, T1 e
T2).

Figura 1: Médias das concentrações de TGP em U/L nos três grupos. (Relação T0/T1 p < 0,005)

Observou-se que do T0, representado pelo grupo de animais que não recebeu o extrato,
para o T1, o grupo que recebeu a dose e que teve os sangues coletados 4 horas após a inoculação, as
concentrações da Alanina Transaminase (TGP) aumentaram significativamente. Essa elevação,
muito provavelmente, deveu-se ao efeito da atuação dos componentes do extrato sobre os
hepatócitos, visto que o fígado é um órgão altamente reativo, participando, portanto, de diversos
processos metabólicos (GUYTON, 2011). Em contrapartida, do tempo T1 para T2, grupo que
recebeu a dose e que teve o sangue coletado 24 horas após a administração do extrato, constatou-se
uma redução desta concentração, tendo os níveis de TGP declinado a valores próximos dos
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observados no T0. Atribuímos essa redução a dois possíveis fatores: primeiro que após a ruptura das
membranas dos hepatócitos, e consequente extravasamento de seu conteúdo citoplasmático onde se
encontra a TGP, para a corrente sanguínea, houve o aumento detectado em T1. Em seguida, essas
enzimas, em grandes concentrações no plasma, provavelmente começaram a sofrer ação de
proteases, e a serem, portanto, metabolizadas pelo organismo, diminuindo posteriormente sua
concentração. Em segundo lugar, simultâneo a esta metabolização da TGP, os compostos e
princípios ativos causadores da toxicidade constatada, presentes no extrato, após determinado
tempo, também devem ter iniciado seu processo de metabolização pelo organismo. Assim, é
provável que, em conjunto, esses fatores de caráter catabólico tenham contribuído para o declínio
nos níveis plasmáticos de TGP.

Figura 2: Médias das concentrações de TGO em U/L nos três grupos. (Relação T0/T1 e T1/T2
p < 0,05)

No que se refere aos níveis plasmáticos de TGO (figura 2), identificou-se uma
semelhança no padrão das concentrações observadas para TGP, ou seja, o comportamento
bioquímico do extrato referente à sua capacidade de liberar os conteúdos dessas transaminases foi
semelhante para as duas enzimas. Destacamos, porém, que aumento das concentrações de TGO é
considerado um indicativo de dano celular mais intenso, em virtude de essas enzimas encontraremse em maiores concentrações na matriz mitocondrial, assim, além do de comprometer a integridade
da membrana celular, o extrato apresentou a capacidade de romper estruturas membranosas
presentes no interior dos hepatócitos (MOTTA, 2009).
Os dados obtidos em nosso estudo indicam que, nessas concentrações, o extrato aquoso
das raízes da B. forficata apresenta um grau de toxicidade significativo. Assim, o uso popular da
casca das raízes dessa planta para fins terapêuticos no tratamento do diabetes pode vir a ocasionar
distúrbio no organismo, causado por um possível dano hepático, anulando assim, a razão positiva
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no custo-benefício fisiológico do tratamento alternativo, ou seja, a possível ação hipoglicêmica é
compensada negativamente pela ação hepatotóxica do extrato das raízes da planta. É interessante,
portanto, que outros estudos sejam realizados, por exemplo, para promover um tratamento subagudo e avaliar a resposta metabólica acerca das concentrações de TGO e TGP, bem como, para
análises mais detalhadas, o estudo comparativo entre o tecido hepático de animais submetidos ao
tratamento e o tecido do fígado de ratos não submetidos a este, o que influenciaria também na
identificação do grau de dano sofrido por estas células.

CONCLUSÃO
O extrato aquoso da raiz da Bauhinia forficata apresentou caráter tóxico na quantidade
de 3 g/kg M.C., constatada pelo aumento significativo nos níveis de TGO e TGP, 4 horas após a
administração. A toxicidade aguda observada atribui certo grau de comprometimento do uso
popular das raízes dessa planta, e torna necessária a realização de estudos mais aprofundados,
considerando a análise de outros parâmetros relacionados tanto à toxicidade em ensaios crônicos,
quanto no que se refere a seu potencial hipoglicemiante.
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ESPECTRO ALIMENTAR DE TRÊS ESPÉCIES DE PEIXES CARNÍVOROS (Cichla
monoculus, Hoplias gr. malabaricus e Plagioscion squamosissimus) PRESENTES NO
RESERVATÓRIO DE SANTA CRUZ, RIO GRANDE DO NORTE
André Leônidas da Silva Rodrigues1, Danielle Peretti,2Jônnata Fernandes de Oliveira3; Antônio
Luiz Nogueira de Morais Segundo3; José Luís Costa Novaes4.
RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo investigar a dieta de três espécies de peixes
(Cichla monoculus, Hoplias gr. malabaricus e Plagioscion squamosissimus), presentes no
reservatório de Santa Cruz em Apodi (RN). As coletas foram realizadas em fevereiro de 2011
distribuídas em oito pontos os quais foram agrupados em ambientes lacustre e fluvial. Para a
captura dos indivíduos foram utilizadas duas baterias de malhadeiras, com tamanhos de malhas
variados. Após a despesca, os peixes foram devidamente acondicionados e etiquetados sendo
transportados para o laboratório do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), campus
Apodi, onde foram identificados e submetidos à análise biométrica para obtenção do comprimento
total e padrão (cm) e peso total (g). Os estômagos foram retirados e fixados em formol a 4%, sendo
seu conteúdo analisado no laboratório de ictiologia da UERN. Os estômagos analisados tiveram os
itens alimentares identificados ao menor nível taxonômico possível utilizando-se microscópio
estereoscópico e óptico, auxiliado por literatura especializada. A análise da alimentação para as três
espécies estudadas resultou na identificação de 7 itens com predomínio do item camarão para a
espécie Plagioscion squamosissimus e peixes para Cichla monoculus e Hoplias gr. malabaricus,
possibilitando classificá-los como espécies carcinófaga e piscívoras respectivamente. Quanto à
análise espacial verificou-se o predomínio do camarão nos dois ambientes, lacustre e fluvial, porém
neste, observa-se a maior contribuição do item peixes, item de menor expressão para o ambiente
lacustre. Conclui-se que mesmo existindo variação espacial na alimentação das espécies, estes se
enquadram na categoria trófica carnívora.
PALAVRAS-CHAVE: Alimentação; Peixes Carnívoros; Reservatório.
INTRODUÇÃO
A região semiárida do nordeste brasileiro apresenta uma modesta rede hidrográfica se
comparada a outras regiões brasileiras. A natureza deste ambiente é marcada por apresentar
pequenas variações climáticas, déficit hídrico, solos rasos e, presença de rios e riachos intermitentes
(ROSA et. al., 2003). Esse atributo natural destes corpos d’água, associado aos longos períodos de
estiagem tiveram papel fundamental na estrutura política e social, sobretudo pela construção de
açudes e reservatórios para contornar os períodos de escassez de água (COSTA; NOVAES;
PERETTI, 2009).
Embora o reservatório seja um ambiente de grande importância econômica, pouco se
sabe sobre sua importância ecológica, pois poucos estudos relacionados ao seu funcionamento e
estrutura, como ecossistema dulcícola, foram desenvolvidos. Esta escassez se refere tanto ao
período de pré como de pós-represamento e inclui informações referentes às assembleias de peixes.
A escassez de conhecimentos em relação a muitas espécies nordestinas, em especial no aspecto
alimentar, faz justificar a necessidade de estudos relacionados à ecologia trófica dos peixes.
Estudos sobre alimentação de peixes possibilitam aplicações tanto para espécies
isoladas ou para pares de espécies, quanto para população e comunidades mais complexas
(VELLUDO, 2007). Mazzoni et. al. (2010) afirmam que a descrição dos itens alimentares
consumidos por todas as espécies de peixes em uma comunidade é o ponto de partida para o
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reconhecimento de uma estrutura trófica natural. Além disso, é necessário conhecer o espectro
trófico e a atividade alimentar das espécies em seu ambiente natural, para alcançar o sucesso nos
esforços de conservação (LIMA, BEHR, 2010).
Dessa forma, a presente pesquisa visa investigar a dieta, e sua variação espacial, de três
espécies de peixes (Cichla monoculus, Hoplias gr. malabaricus e Plagioscion squamosissimus), de
interesse ecológico e econômico, presentes no reservatório de Santa Cruz em Apodi (RN).
MATERIAL E MÉTODOS
As coletas, referente ao material analisado, foram realizadas no reservatório de Santa
Cruz em Apodi-RN, no mês de fevereiro de 2011, em oito pontos (Figura 1), os quais foram
agrupados em ambientes lacustre (pontos 1 ao 6) e fluvial (pontos 7 e 8). Em todos os pontos, com
base em uma avaliação visual, percebeu-se erosão leve para moderada, elevada presença de rochas,
cascalho e areia constituindo a margem e vegetação marginal rala ou inexistente sendo constituída
principalmente por gramíneas.

Figura 1: Localização da Barragem de Santa Cruz/RN e distribuição dos pontos de coleta. (Dam =
Barragem).
Para a captura dos indivíduos foram utilizadas duas baterias de 11 malhadeiras, com
tamanhos de malhas variados, sendo instaladas às 16h30min e com revistas às 21:00 e 05:00.
Após a despesca, os peixes foram colocados em sacos plásticos, etiquetados,
acondicionados em caixas isotérmicas e em seguida, transportados para o laboratório do Instituto
Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), campus Apodi, onde foram identificados e submetidos à
análise biométrica, obtendo-se os dados de comprimento total e padrão, em centímetros (cm) e peso
total, em gramas (g). Depois, os peixes foram abertos e eviscerados, retirando-se os estômagos.
Os estômagos coletados foram analisados no laboratório de ictiologia da UERN.
Inicialmente, os itens alimentares foram identificados ao menor nível taxonômico possível
utilizando-se microscópio estereoscópico e óptico e com o auxílio de literatura especializada:
McCafferty (1981), Needham e Needham (1982), Merritt e Cummins (1996), Higuti e Franco
(2001) e Bicudo e Menezes (2006).
O volume de cada item foi obtido através do uso de placa milimetrada e transformado
em ml (HELLAWEL e ABEL, 1971), ou através da medida do deslocamento de líquido em
provetas graduadas. Sobre os dados de ocorrência e volume foram calculadas as freqüências de
ocorrência (FO) e volumétrica (FV) (HYNES, 1950; HYSLOP, 1980). A associação delas origina o
índice alimentar (IAi) (KAWAKAMI e VAZZOLER, 1980), em porcentagem:
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IAi = Fo . Fv/ Σ (Fo . Fv) x 100
Onde: IAi = índice alimentar; Fo = frequência de ocorrência; Fv = freqüência volumétrica.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
No total, foram analisados 51 estomagos das 3 espécies (Cichla monoculus, Hoplias gr.
malabaricus e Plagioscion squamosissinus), sendo identificados sete itens: peixes (incluindo restos
de musculatura, ossos e escamas), insetos (Odonata, Diptera, Chaoboridae e restos de insetos,
outros invertebrados (Arthropoda e Mollusca), material digerido (material cuja identificação não foi
possível devido ao alto grau de digestão), restos de vegetais, detrito orgânico (composto por
material de origem aninal e vegetal em decomposição) e camarão. A dieta das espécies, quando
avaliadas em conjunto, permitiu verificar o predomínio dos itens camarão (IAi%=90,30), peixe
(IAi%=7,78) e insetos (IAi%=1,69), todos de origem animal (Figura 2).

Figura 2 – Espectro alimentar das três espécies de peixes no Reservatório de Santa Cruz, Apodi/RN.

Figura 3 - Espectro alimentar das três espécies de peixes de acordo com o ambiente (lacustre e
fluvial), no Reservatório de Santa Cruz, Apodi/RN.
No geral, quanto à avaliação espacial, verificou-se o predomínio do camarão nos dois
ambientes, lacustre (IAi%= 90,5) e fluvial (IAi%= 59,6), porém neste, observa-se a maior
contribuição do item peixes (IAi%= 26,2), item de menor expressão para ambiente lacustre
(IAi%=4,8) (Figura 3).

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

1188

A alimentação de Cichla monuculus foi composta principalmente por peixes
(IAi%=56,60) e camarão (IAi%=42,13), havendo um baixo consumo de insetos e vegetais (Figura
4). Esses resultados permitem enquadrar a espécie na categoria trófica de piscívora, podendo
consumir o camarão, demonstrando sua tendência a carcinofagia e sua plasticidade trófica.

Figura 4 – Espectro alimentar de Cichla monoculus no Reservatório de Santa Cruz, Apodi/RN.
Ao comparar a alimentação de C. monoculus entre os ambientes lacustre e fluvial,
observa-se que a espécie apresenta, para o período estudado, dieta exclusivamente carcinófaga, no
ambiente lacustre e piscívora no ambiente fluvial, com um consumo mais variado de itens (Figura
5).

Figura 5 - Espectro alimentar de Cichla monoculus de acordo com o ambiente (lacustre e fluvial),
no Reservatório de Santa Cruz, Apodi/RN.
Esta espécie, sendo estudada em outras bacias por Novaes, Caramaschi e Winemiller,
(2004) no rio Tocantins e Santos, Gonzalez e Araújo (2001) na represa de Lajes, Rio de Janeiro, foi
considerada piscívora, sendo que na represa de Lajes, o camarão teve ainda pequena participação na
dieta. O mesmo ocorreu ao analisar as variações espaciais na dieta entre as zonas da represa.
Para Hoplias gr. malabaricus, o principal item consumido foi peixe (IAi%=,91,07),
destacando-se também a ingestão de material digerido(IAi%=4,85) e camarão (IAi%= 2,42) (Figura
6). Desta forma, esta espécie também se insere na guilda trófica dos piscívoros. Resultado
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semelhante foi encontrado por Novakowski, Hahn e Fugi (2007), estudando H. malabaricus no
reservatório de Salto Caxias, Paraná, onde observou que a espécie alimenta-se exclusivamente de
peixes. Corrêa e Piedras (2009) ressaltam que a contribuição de outros itens como fragmentos
vegetais e insetos são poucos significativos.

Figura 6 - Espectro alimentar de Hoplias gr. malabaricus no Reservatório de Santa Cruz,
Apodi/RN.
Ao comparar a dieta de H. malabaricus entre os ambientes lacuste e fluvial, esta
continuou tendo como item predominante os peixes (IAi%=83,33 e IAi%=85,76, respectivamente)
(Figura 07).

Figura 7 - Espectro alimentar de Hoplias gr. malabaricus de acordo com o ambiente (lacustre e
fluvial), no Reservatório de Santa Cruz, Apodi/RN.
A dieta de Plagioscion squamosissimus foi principalmente composta por camarão
(IAi%= 96,06), sendo também consumido peixes (IAi%=2,11) e insetos (IAi%= 1,68), porém em
quantidades pouco expressivas (Figura 8). Desta forma, pode-se considerar a espécie como
carcinófaga. Gavilalan-Leandro et al. (2009) estudando a espécie na lagoa do Piató, Rio Grande do
Norte, observaram que a espécie apresentou mesmo hábito alimentar, porém com tendência a
invertivoria.
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Figura 8 - Espectro alimentar de Plagioscion squamosissimus no Reservatório de Santa Cruz,
Apodi/RN.
O mesmo hábito alimentar, carcinófago, é mantido para a espécie com relação aos
ambientes lacustre (IAi%=93,42) e fluvial (IAi%= 75,14), porém neste último registra-se uma
importante participação dos insetos (IAi%= 24,68), estes de origem autóctone (formas jovens de
Odonata, larvas e pupas de Diptera) (Figura 9).

Figura 9 - Espectro alimentar de Plagioscion squamosissimus de acordo com o ambiente (lacustre e
fluvial), no Reservatório de Santa Cruz, Apodi/RN.
Entre as espécies estudadas, pode-se observar o predomínio do consumo de matéria
animal, em especial de peixe e camarão. A dieta de C. monoculus apresentou-se equilíbrada entre o
consumo dos dois itens, quando não considerando as diferenças espaciais, porém nestas, observouse o predomínio dos camarões no ambiente lacustre. Hoplias gr. malabaricus, independente do local
amostrado, manteve-se como piscívora. Plagioscion squamosissimus, carcinófaga, manteve seu
habito entre os ambientes, porém a dieta no ambiente lacustre foi também rica em insetos.
Assim, observa-se que as condições do meio influenciam na disponibilidade do
alimento e que as espécies de peixes, principalmente as de ambientes tropicais, exibem plasticidade
trófica. Esta seleção de alimento é segundo Kahilainen e Lehtonen (2003), uma tática alimentar
típica de piscívoros oportunistas.
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Os peixes podem aperfeiçoar sua dieta capturando em maior proporção os organismos
que constituem o recurso mais energético no ambiente ou atuando como a maioria dos peixes,
através do consumo das presas mais abundantes (GRIFFITHS, 1975 apud NOVAKOWSKI, HAHN
e FUGI, 2007). O mesmo foi observado por Agostinho; Gomes e Pelicice (2007) ao afirmarem que
o caráter oportunista tem sido registrado para peixes de diferentes hábitos alimentares, sobretudo
carnívoros, detritívoros e onívoros, sendo considerada uma importante estratégia para a colonização
de ambientes alterados, contribuindo para o sucesso na ocupação de reservatórios.
CONCLUSÃO
As três espécies analisadas podem ser caracterizadas como carnívoras, cujas
categorias tróficas são carcinófaga para C. monoculus e P. squamosissimus e piscívora para H. gr.
malabaricus, observando-se que estas dietas podem variar entre os ambientes, porém, não o
suficiente para serem enquadradas em outras categorias.
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ESPECTRO ALIMENTAR DE TRÊS ESPÉCIES DE PEIXES COMEDORES DE FUNDO
(Curimatella lepidura, Hypostomus cf. paparie e Loricariichthys derbyi) PRESENTES NO
RESERVATÓRIO DE SANTA CRUZ, APODI-RN.
Ana Luiza Gomes Bezerra1, Danielle Peretti2, Antônio Luiz Nogueira de Morais Segundo3, José
Luis Costa Novaes4, Rodrigo Silva da Costa4.
RESUMO: A escassez de conhecimentos referentes a muitas espécies de peixes do nordeste
brasileiro, em especial no aspecto alimentar, faz justificar a necessidade de estudos relacionados à
ecologia trófica. Este conhecimento permite entender o comportamento das espécies e suas funções
no ambiente, sendo objetivo deste trabalho avaliar a dieta de três espécies de peixes e suas variações
espaciais. A coleta ocorreu no mês de fevereiro de 2011 em oito pontos distribuídos ao longo do
reservatório utilizando-se redes de espera de diversas malhas. No laboratório, o material foi triado e
identificado até o nível taxonômico de espécie, posteriormente foram obtidos os dados biométricos
e então eviscerados e coletados os estômagos (porção química) da família Curimatidae e para as
espécies da família Loricariidae o intestino, os quais foram fixados em formol a 10% e conservados
em álcool a 70%. O conteúdo alimentar analisado de 20 exemplares de peixes distribuídos entre as
espécies possibilitou a identificação de dez itens alimentares: Bacillariophyceae (Diatomaceas),
Chlorophyceae, Dinophyceae, Euglenophyceae, Detrito/Sedimento, Protozoário, Rotífero, Restos
vegetais, Microcrustáceos e Diptera. A dieta das três espécies, foi constituída principalmente por
Detrito/Sedimento e por algas Chlorophyceae e Bacillariophyceae. Quando considerada a variação
espacial da dieta, pôde-se verificar que em ambos os ambientes, lacustre e fluvial, existe um
predomínio do item Detrito/Sedimento. As espécies estudadas mostraram ter suas dietas baseadas
principalmente no consumo de detrito e sedimento, seguido do consumo de algas, em especial as
unicelulares da classe Bacillariophyceae., confirmando o hábito detritívoro.
PALAVRAS-CHAVE: Alimentação, Detritívoros, Variação Espacial
INTRODUÇÃO
Os ecossistemas dulcícolas nordestinos frequentemente enfrentam flutuações de nível
da água em consequência da seca prolongada, a qual é resultado de chuvas irregulares e altas
temperaturas. Como forma de minimizar os impactos socioeconômicos causados pela seca, usa-se
estocar a água superficial em reservatórios construídos pelo homem como forma de abastecimento e
fonte de alimento durante os períodos de escassez de chuvas. Essas reservas podem ser em
cisternas, pequenos açudes e até mesmo grandes reservatórios.
Um exemplo é o reservatório de Santa Cruz, o segundo maior do estado do Rio Grande
do Norte, o qual está inserido na bacia hidrográfica do rio Apodi-Mossoró tendo sido sua
construção iniciada em 1999 e finalizada em 2002. Sua construção teve como objetivos irrigar
9.236 hectares na Chapada do Apodi, controlar as cheias e regular a vazão do Rio Apodi, servir de
anteparo às águas da transposição do Rio São Francisco, além de garantir o abastecimento de água
para 27 cidades do alto oeste potiguar (PACHECO e BAUMANN, 2006).
Embora o reservatório seja um ambiente de grande importância econômica, pouco se
sabe sobre sua importância ecológica, pois poucos estudos relacionados ao seu funcionamento e
___________________________________________
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estrutura, como ecossistema dulcícola, foram desenvolvidos, destacando-se a ausência de
informações sobre as assembleias de peixes. A escassez de conhecimentos referentes a muitas
espécies nordestinas, em especial no aspecto alimentar, faz justificar a necessidade de estudos
relacionados à ecologia trófica dos peixes. Este conhecimento permite entender o comportamento
das espécies e suas funções no ambiente, além de contribuir para a identificação de suas posições
nas cadeias e teias alimentares, fornecendo informações prévias de como se dá o fluxo de energia
nos ecossistemas. A aplicabilidade se dá por proporcionar maior segurança ao fazer o manejo dos
ambientes ou das populações, o que contribui para o uso sustentável do sistema.
Dessa forma, a presente pesquisa visa investigar a dieta de três espécies de peixes
(Curimatella lepidura, Hypostomus cf. paparie; e Loricariichthys derbyi), de interesse ecológico e
econômico, presentes no reservatório de Santa Cruz em Apodi (RN) e verificar sua variação
espacial.
MATERIAL E MÉTODOS
A presente proposta foi realizada em conjunto com um projeto maior desenvolvido pela
Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA, intitulado “Estudo da ictiofauna e estrutura
da comunidade no reservatório de Santa Cruz (bacia hidrográfica Apodi/Mossoró) no semiárido do
Rio Grande do Norte”.
A coleta ocorreu no mês de fevereiro em oito pontos distribuídos ao longo do
reservatório, os quais foram posteriormente agrupados e definidos como ambientes lacustre (pontos
de 01 a 06) e fluvial (pontos 7 e 8). (Figura 1).

Figura 1: Localização da Barragem de Santa Cruz/RN e distribuição dos pontos de coleta. (Dam =
Barragem).
Para a captura dos peixes foram utilizadas redes de espera com malhas de 12; 15; 20;
25; 30; 35; 40; 45; 50; 60 e 70 mm (entre nós adjacentes). Os aparelhos de pesca foram instalados
às 16h30min e retirados às 05h00min da manhã, sendo realizadas duas despescas, às 21:00 e às 5:00
horas quando então eram retiradas as redes. Os exemplares capturados foram acondicionados em
sacos plásticos devidamente identificados com os pontos de coletas, horário e aparato de captura.
No laboratório do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), campus de Apodi,
o material foi triado e identificado até o nível taxonômico de espécie por meio de chaves
taxonômicas especializadas. Para as espécies cuja identificação não foi possível, estas foram
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devidamente etiquetadas, fixadas em formol a 10% e enviadas para especialistas do Departamento
de Sistemática e Ecologia da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).
Posteriormente foram obtidos os dados biométricos de peso (g) e comprimento (cm) –
total e padrão (cm). Os exemplares coletados foram eviscerados e coletados os estômagos da
família Curimatidae (Curimatella lepidura) e para as espécies da família Loricariidae (Hypostomus
cf. paparie e Loricariichthys derbyi) o intestino, os quais foram fixados em formol a 10% e
conservados em álcool a 70%.
Para os procedimentos de obtenção do conteúdo alimentar, considera-se o conteúdo
obtido do estômago químico para Curimatidae e do intestino para Loricariidae. Exemplares cujo
intestino é o objeto de estudo, a análise é feita a partir do conteúdo presente na porção anterior do
lúmen, correspondendo a 10% do comprimento total (DELARIVA, 1997; PERETTI e ANDRIAN,
2004).
Para estas famílias obtém-se então o volume total do conteúdo alimentar, o qual é
suspenso em álcool 70% e com uma pipeta retira-se parte da solução, colocando-a em lâmina para a
investigação microscópica. Para o conteúdo alimentar de cada indivíduo três lâminas são
verificadas e seus itens, depois de identificados, estimados visualmente em porcentagem. O
percentual de cada item encontrado corresponderá ao volume que ocupa no interior de estômago.
Dos dados da dieta foram obtidas as frequências de ocorrência (Fo) e volumétrica (Fv) (HYNES,
1950; HYSLOP, 1980; ROSECCHI e NOUAZE, 1987; ZAVALA-CAMIN, 1996). A associação
das frequências dá origem ao cálculo de Índice Alimentar (IAi) (KAWAKAMI & VAZZOLER,
1980), apresentado em valores percentuais.

IAi% =

FOxFV
x100
(
FOxFv
)
∑

Onde: IAi = índice alimentar; Fo = frequência de ocorrência; Fv = freqüência volumétrica.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram avaliados os conteúdos alimentares de 20 exemplares de peixes distribuídos entre
as três espécies cujas análises permitiram a identificação de dez itens alimentares:
Bacillariophyceae (Diatomaceas), Chlorophyceae (esféricas e filamentosas), Dinophyceae,
Euglenophyceae, Detrito/Sedimento, Protozoário, Rotífero, Restos vegetais, Microcrustáceos
(Copepoda e Conchostraca) e Diptera. A dieta das três espécies, quando consideradas em conjunto,
foi constituída principalmente por Detrito/Sedimento (IAi%= 70,81) e por algas Chlorophyceae
(IAi%=19,32) e Bacillariophyceae (IAi%=7,07) (Figura 2).
Quando considerado a variação na dieta de acordo com o ambiente amostrado, pôde-se
verificar que em ambos, lacustre e fluvial, existe um predomínio do item Detrito/Sedimento
(IAi%= 60,35 e IAi%= 88,51, respectivamente), seguido por Bacillariophyceae (IAi%= 5,86 e
IAi%= 9,64, respectivamente), entretanto, no ambiente lacustre a dieta se torna um pouco mais
variada com a contribuição dos itens Chlorophyceae (IAi%=29,92), até mais representativo do que
as Bacillariophyceae, e Restos Vegetais (IAi%=3,74) (Figura 3).
Essas diferenças podem dar-se devido às características abióticas em que a região
fluvial, embora com água corrente, apresentou no período amostrado, baixa velocidade e redução do
canal devido às chuvas escassas, o que permitiu o acúmulo de Detrito/Sedimento.
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Figura 2 – Espectro alimentar das três espécies de peixes no Reservatório de Santa Cruz, Apodi/RN.

Figura 3 - Espectro alimentar das três espécies de peixes de acordo com o ambiente (lacustre e
fluvial), no Reservatório de Santa Cruz, Apodi/RN.
Ao avaliar separadamente a dieta das espécies, verificou-se que C. lepidura alimentouse principalmente de Detrito/Sedimento (IAi%=75,6) e algas – Bacillariophyceae (IAi%=21,49%) e
Chlorophyceae (IAi%=1,91) (Figura 4).
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O hábito alimentar detritívoro dessa espécie é confirmado por Fugi e Hahn (1991) onde
afirmam que a espécie é extremamente abundante e de grande importância ecológica nas
comunidades de peixes neotropicais devido ao seu hábito detritívoro-iliófago.
Quanto ao consumo de algas, Teixeira e Tundisi (1967) afirmam que as diatomáceas
(Bacillariophyceae) se destacam como principais organismos da microflora e na maioria das vezes
constituem a maior porcentagem de microalgas presentes no ambiente, por isso sua abundância na
alimentação dessa espécie.
Para H. cf. paparie observou-se como principal item alimentar o Detrito/Sedimento
(IAi%=62,13) seguido de algas, representadas por Chlorophyceae (IAi%= 27,3%) e
Bacillariophyceae (IAi%=5,88) ( Figura 4).
Os peixes pertencentes a está família possuem um comportamento baseado na tática de
pastejo, sendo encontrados próximos ao fundo do reservatório sobre as rochas, troncos e vegetais
submersos, raspando a matriz perifítica (CASATTI, 2002).
Alguns trabalhos destacam a presença de detrito ou sedimento como item principal na
dieta de espécies do gênero Hypostomus (AGOSTINHO et. al, 1997; HAHN et. al 1997; ALVIM,
1999).
A presença de algas na alimentação dessa espécie é corroborada pela autora Casatti
(1996), onde analisando outra espécie desse gênero observou que a presença de algas foi constante,
sendo classificada por esta autora como herbívora.
Já L. derbyi apresentou como principal item alimentar Detrito/Sedimento (IAi%=89,72)
perfazendo a maior porcentagem desse item para todas as espécies analisadas, seguido de
Microcrustáceos (IAi%=4,88) e Diptera (IAi%=2,70) ( Figura 4).

Figura 4 - Espectro alimentar de Curimatella lepidura, Hypostomus cf. paparie e Loricariichthys
derbyi presentes no Reservatório de Santa Cruz, Apodi/RN.
De acordo com o alimento principal e com a observação das características
morfológicas foi possível enquadrar as espécies nas seguintes categorias tróficas: detritívorailiófaga para C. lepidura e detritívora para H. cf. paparie e L. derbyi. A primeira espécie foi assim
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considerada devido à presença além do detrito, de considerável quantidade de matéria orgânica
finamente particulada associada a microrganismos e algas unicelulares e com partículas inorgânicas.
Já as espécies detritívoras consumiram principalmente o detrito, cujas características são materiais
orgânicos animal e vegetal pouco fragmentado, sendo possível reconhecer tecidos vegetais e
exúvias de invertebrados, e pouca quantidade de partículas inorgânicas, como foi o caso da dieta de
L. derbyi.
Quanto às adaptações morfológicas observa-se a posição da boca, normalmente ventral
e características do aparelho digestório. O hábito iliófago de C. lepidura é corroborado pelas
informações de Agostinho et al. (1997) e Gomes e Verani (2003) ao comentar a ausência de dentes,
presença de um estômago mecânico, semelhante a uma moela, e intestino longo e enovelado cuja
função é aumentar a superfície de absorção. Quanto ao comprimento e arranjo do intestino o mesmo
vale para os detritívoros (H. cf. paparie e L. derbyi) sendo o intestino longo, de acordo com
Delariva e Agostinho (2001), diretamente relacionado com a digestibilidade do alimento e a
quantidade de detrito.
O recurso Detrito/Sedimento torna-se bastante valioso para muitas espécies. Alvim e
Peret (2004) descreveram espécies pertencentes às famílias Loricariidae e Curimatidae
representando 37% da biomassa total de peixes capturados em trabalho no alto rio São Francisco,
evidenciando a importância do sedimento para ictiofauna. A disponibilidade desse recurso pode se
dar pelo alagamento de grande quantidade de fitomassa terrestre a qual promove uma contínua e
elevada produção de detritos em reservatórios, além disso, procedimentos operacionais na barragem
provocam grandes depleções no nível da água, podendo favorecer o crescimento de gramíneas e
outras plantas nas regiões litorâneas, que com sua posterior submersão, contribuem de maneira
significativa para a produção de detritos (AGOSTINHO et al. 2007). Finalmente, a presença de
sedimento na maior parte dos tratos digestórios analisados é explicada pelo comportamento de
busca do alimento no sedimento ou lodo, cujo baixo valor nutritivo implica em ingestão contínua e
em grandes volumes pelos peixes (GNERI e ANGELESCU, 1951).
CONCLUSÃO
As espécies estudadas mostraram ter suas dietas baseadas principalmente no consumo
de detrito e sedimento, seguido do consumo de algas, em especial as unicelulares da classe
Bacillariophyceae, independente do ambiente amostrado Isto evidencia a abundância deste recurso
no reservatório e a importância para a manutenção da biomassa dos detritívoros.
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ESTUDO DA TUBERCULOSE NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ-RN
Luana Kátia Santos Oliveira1
Alcivan Nunes Vieira2
Amélia Carolina Lopes Fernandes3
Deivson Wendell da Costa Lima4
Lais Cristina Da Silva Lima5
RESUMO: O estudo objetivou avaliar os casos de tuberculose notificados no Sistema de
Informação de Agravos de Notificação (SINAN), em Mossoró-RN, no período de 2008 a 2010.
Trata-se de um estudo transversal, descritivo, documental e analítico, com abordagem quantitativa.
Foi realizado a partir de dados contidos nas Fichas de Notificação/Investigação para Tuberculose do
SINAN. Utilizou-se o teste de Qui-quadrado para análise de associação entre as variáveis; o teste de
Kolmogorov Smirnov para verificar a normalidade dos dados, e o teste paramétrico T de Student
para averiguar a igualdade de médias dentre os casos analisados. Foram avaliadas 316 notificações.
63,6% são de pacientes do sexo masculino; 38,6% dos casos notificados correspondem à pessoas
que estão na faixa 40 a 59 anos; 87,7% são procedentes da urbana do município; em 23,7% dos
casos, a escolaridade registrada é da 1ª à 4ª série do ensino fundamental; 93,7% das notificações
correspondem à TB pulmonar; 78,5% são casos novos; os exames diagnósticos mais realizados
foram o raio-X de tórax e a baciloscopia de escarro; a sorologia de HIV foi solicitada apenas em
51% dos casos. Conclui-se que a tuberculose em Mossoró-RN é predominante em jovens do sexo
masculino, procedentes da zona urbana, em sua forma pulmonar. A sorologia para o HIV,
preconizada para todos os casos, não foi realizada em, todos os casos, conforme orientação do
Ministério da Saúde do Brasil.
PALAVRAS-CHAVE: Tuberculose; Epidemiologia; Doenças Infecciosas.
INTRODUÇÃO
A tuberculose (TB) emerge no século XXI como sendo uma das doenças infecciosas
mais antigas que assolam a humanidade. Apesar de ser conhecida há mais de meio século, e ser
vulnerável ao tratamento medicamentoso, a TB ainda permanece como um dos principais agravos à
saúde a ser enfrentado em âmbito global (BARREIRA e GRANGEIRO, 2007).
Apesar de ser uma doença curável, a prevalência da enfermidade em nível mundial,
deve-se à desigualdade social, à pobreza, ao crescimento da população, aos movimentos
migratórios, ao envelhecimento da população, à epidemia de HIV/Aids e às dificuldades de
operacionalização dos programas de controle da TB (CALIARI e ROSELY, 2012).
No Brasil, a TB também se apresenta como um grave problema de saúde pública; em
2009, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o país ocupava o 18º lugar dentre os
22 países que detêm a maioria dos casos de tuberculose (80,0%) no mundo (CAMPANI;
MOREIRA; TIETBOHEL, 2011).
A prevalência da TB possui características peculiares em cada região do país; segundo
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dados do Ministério da Saúde (MS) as regiões norte e nordeste ainda despontam como as que
apresentam as maiores taxas de incidência no país. Dentre os estados da região Nordeste, o Estado
do Rio Grande do Norte (RN) está em primeiro lugar. Destaca-se neste contexto, a cidade de
Mossoró-RN, que, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP), o município é
o segundo do estado em notificações da doença. Seguido inclusive da capital do estado (VIEIRA, et
al 2010).
Destaca-se neste contexto, a cidade de Mossoró-RN. De acordo com a Secretaria de
Estado da Saúde Pública (SESAP), o município é o segundo do estado em notificações da doença,
seguido inclusive da capital do estado. Em 2011 foram notificados 111 casos de TB, os quais
representam 42,6 casos da doença para cada 100 mil habitantes, ficando relativamente acima da
média nacional que é de 38,2/100 mil habitantes (FIGUEREDO, 2011).
O presente estudo tem por objetivos: analisar os casos de TB, notificados no Sistema de
Informação de Agravos de Notificação (SINAN), do município de Mossoró-RN, no período de
2008 a 2010; traçar o perfil dos casos notificados de acordo com a escolaridade, idade, sexo e
procedência; caracterizar os casos notificados quanto ao tipo de entrada dos pacientes no SINAN,
quanto à forma da doença e quanto aos os métodos de confirmação diagnóstica empregados;
identificar o percentual dos casos em que foi realizada a sorologia para detecção do HIV.
Diante dos resultados encontrados, este estudo tem como finalidade, ampliar o estudo
da TB em Mossoró-RN. A relevância do mesmo está no seu potencial de gerar informações que
subsidiem as ações de prevenção, tratamento e controle da tuberculose.
MATERIAL E MÉTODOS
Trata-se de um estudo transversal, descritivo, documental e analítico, com abordagem
quantitativa; foi desenvolvido junto ao Departamento de Vigilância Sanitária da Gerência Executiva
da Saúde, no município de Mossoró (RN).
O referido município localiza-se entre as cidades de Natal/RN (270km) e Fortaleza/CE
(250km). Com uma população de 259.815 habitantes, conforme o censo de 2010 (IBGE, 2010), é a
segunda cidade mais importante do estado, sob o ponto de vista econômico e de infra-estrutura de
serviços de saúde.
As ações de prevenção e controle da tuberculose estão implantadas em todo município,
através da estratégia de saúde da família (ESF); em alguns casos, devido às suas intercorrências
clínicas, os pacientes são encaminhados para o hospital regional de referência para doenças
infectocontagiosas existente na cidade.
A população do estudo foi o total de casos de tuberculose, notificados no SINAN, no
período de 2008 a 2010, totalizando 337 notificações. Destas, 316 constituíram-se na amostra desta
pesquisa.
Como critério de inclusão, foi adotada a presença do registro na ficha de notificação do
SINAN, do resultado (positivo ou suspeito) da realização de pelo menos um dos exames
preconizados pelo Ministério da Saúde do Brasil, para confirmação diagnóstica da tuberculose:
baciloscopia de escarro e/ou de outro material; e/ou cultura do escarro e/ou de outro material; e/ou
histopatológico; e/ou Raio X de tórax.
Foram excluídos os casos que apresentaram todos os campos referentes aos exames de
confirmação diagnóstica não preenchidos, ou registrados na condição “em andamento”.
Para coleta dos dados nas fichas de notificação, elaborou-se um formulário semiestruturado dividido em duas partes. A primeira parte do formulário referia-se aos dados sóciodemográficos e econômicos: idade, sexo, procedência, escolaridade e ocupação. A segunda parte,
contemplava informações sobre a doença: data da notificação, forma clínica da tuberculose, tipo de
entrada no SINAN; sobre os métodos de confirmação diagnóstica empregados, e sobre a realização
de sorologia para detecção do HIV.
Foi construída uma planilha eletrônica no programa Excel onde os dados do formulário
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semi-estruturado foram tabulados; a análise foi realizada a partir do programa estatístico Statistical
Package for the Social Sciences – SPSS for Windows, versão 16.0.
A análise descritiva dos dados foi elaborada em termos frequênciais (absolutos e
percentuais), a fim de identificar as características dos casos estudados. Foi utilizado o estudo
paramétrico (média aritmética, desvio padrão e amplitude dos dados) para apresentar as estimativas
pontuais relativas às idades e escolaridade.
Na análise inferencial, foi avaliada a existência de associações entre a taxa de
prevalência da tuberculose e as variáveis relativas à idade, procedência e escolaridade, utilizando-se
os testes não-paramétricos qui-quadrado e McNemar.
Quanto aos procedimentos éticos, por se tratar de um estudo documental realizado a
partir do banco de dados em saúde do município, foi dispensada a apreciação do Comitê de Ética
em Pesquisa.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os casos notificados concentraram-se nas faixas etárias de 40 a 59 anos (38,6% das
notificações), e de 20 a 39 anos (37,7% das notificações).
Compreende a faixa etária da vida adulta, das pessoas em idade economicamente ativa,
o que pode favorecer a propagação da doença nos espaços de trabalho. Este achado demanda ações
de investigação nestes espaços, com o intuito de detectar os casos bacilíferos e instituir a terapêutica
necessária.
Há uma maior incidência de tuberculose na população do sexo masculino,
representando 63,6% dos casos notificados. Esta tendência pode ter relação com a maior exposição
fora do domicílio, propiciando a disseminação do bacilo; e ainda pelo fato de que, culturalmente, o
homem recorre menos aos serviços de saúde o que muitas vezes favorece o agravamento de uma
doença, e a sua propagação nos espaços coletivos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008)
Percebe-se um discreto aumento nas notificações para o sexo feminino ao se comparar a
quantidade de notificações ao longo dos anos; tem-se: 36 casos em 2008 (32,43% do total); 37
casos em 2009 (35,92% do total), e 42 casos em 2010 (41,18% do total).
Este aumento pode estar relacionado com a demora na detecção e no tratamento dos
casos no sexo masculino, o que permite a disseminação do bacilo no ambiente familiar, por
exemplo. Quanto mais íntima e prolongada a convivência, maior a possibilidade de transmissão da
tuberculose, implicando na necessidade de investigar os comunicantes mais próximos para o
rastreamento da doença (SZTAJNBOK et al, 2009).
Nas crianças, principalmente em menores de 3 anos, a TB é frequentemente mais grave
do que em adultos e, comparativamente, ocorre maior porcentagem de acometimento extrapulmonar
e formas disseminadas (SZTAJNBOK et al, 2009).
De acordo com previsões do Ministério da Saúde, 15% dos casos da doença encontramse na faixa etária de menores de 15 anos (VIEIRA et al 2010). Neste estudo, evidenciou-se que o
número de casos de tuberculose nestas faixas etárias (de 0 a 19 anos) é menor do que o estimado,
sendo este grupo responsável por 8,2% dos casos notificados.
Salienta-se que existem dificuldades inerentes ao diagnóstico da tuberculose em
crianças. As amostras de material para cultura em crianças são frequentemente difíceis de serem
obtidas, e os resultados muitas vezes são negativos. Dificuldades estas que dissimulam a presença
da também nesta população, além de favorecer a existência de casos cujo diagnóstico é confundido
com outras doenças (SZTAJNBOK et al, 2009).
A maioria dos casos da TB (87,7%) em Mossoró-RN, é de procedência urbana. Este fato
pode ser explicado pela característica atribuída à tuberculose, enquanto doença que atinge
principalmente as camadas menos favorecidas da sociedade, residentes em aglomerados urbanos. A
tuberculose tem relação direta com as condições de vida, destacando o papel dos indicadores de
desigualdade social com a ocorrência da doença, que tem se estabelecido de forma assustadora nos

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

1204

países subdesenvolvidos (HINO et al, 2011). Desta forma, a distribuição da doença é influenciada
por fatores como a extensão territorial, o crescimento populacional desordenado e a concentração de
pessoas nas periferias (QUEIROGA, 2012).
Outra possível explicação para este achado, é a dificuldade de acesso aos serviços de
saúde na zona rural da cidade, situação que força inevitavelmente à procura por assistência à saúde
na zona urbana.
Quanto à escolaridade, os dados mostram que 23,7% dos casos notificados cursaram
apenas da 1ª à 4ª série incompleta, do ensino fundamental; 16,1% foram registrados com
analfabetos. O baixo nível de escolaridade tem repercussões no entendimento acerca da doença, e
das medidas de controle. Esta condição pode interferir também na adesão ao tratamento, uma vez
que este é extremamente desagradável, longo e restritivo; aliando-se às poucas informações
recebidas por parte dos profissionais e a um serviço desestruturado, que não favorece a criação de
um vínculo entre o serviço e o paciente; por não considerar o contexto social do doente e seu
sistema de valores, suas crenças e sua representação acerca da saúde e da doença (ROCHA;
ADORNO, 2012).
O abandono do tratamento tem sido frequentemente descrito como importante condição
que favorece o aparecimento de bacilos multirresistentes; tornando-se um grande obstáculo para o
controle e eliminação da doença no campo da saúde pública (ROCHA; ADORNO).
Quanto ao tipo de entrada, 78,5% foram de casos novos; 9,5% registrados como
recidivas e 7,6% como reingresso. A OMS estimou a magnitude da TB, no ano de 2007, em 9,27
milhões de casos novos em todo o mundo. A taxa de incidência global vem diminuindo lentamente
(menos de 1% ao ano), sendo estimada uma taxa de 139 casos por 100 mil habitantes (HWO, 2009).
No Brasil, em 2009, foram notificados 72 mil casos novos, correspondendo a um coeficiente de
incidência de 38/100.000 habitantes (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011).
Os dados revelam que há predominância da também em sua forma pulmonar, a qual
corresponde a 93,7% do total de casos notificados. A TB extrapulmonar representa 5,4%; os casos
com as duas formas simultaneamente correspondem a 1% do total.
Uma vez que, a contaminação e a disseminação da tuberculose ocorre a partir dos casos
em que há um foco pulmonar da doença, também chamados casos bacilíferos, há uma tendência
natural em se investigar esta forma da doença em detrimento das formas extrapulmonares. No
Brasil, 90% dos casos de tuberculose são da forma pulmonar; diante da projeção do MS, nota-se
que no município de Mossoró o total de casos na sua forma pulmonar está discretamente acima
desta projeção, o que pode ser decorrente desta tendência investigativa (MINISTÉRIO DA SAÚDE,
2011).
Quanto aos métodos de confirmação diagnóstica, os exames predominantemente
utilizados foram o raio-x de tórax (solicitado em 86,7% do total dos casos notificados) e a
baciloscopia de escarro (solicitada em 84,2% do total).
Na investigação o raio-X deve ser solicitado para todo o paciente com suspeita clínica
de TB pulmonar. Sua interpretação precisa considerar que, diferentes achados radiológicos apontam
para a suspeita de doença em atividade ou doença no passado, além do tipo e extensão do
comprometimento pulmonar (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). Quanto aos seus resultados, 81%
dos exames de raio-X foram registrados como suspeitos para TB.
A baciloscopia de escarro é um exame primordial para a detecção da tuberculose em sua
forma pulmonar bacilífera. Quando ela é realizada atendendo aos critérios que asseguram sua
qualidade, é possível detectar de 60% a 80% dos casos de tuberculose pulmonar (MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2011).
Em Mossoró, 52,2% dos casos notificados apresentaram resultado positivo para a
baciloscopia; este resultado fica abaixo da estimativa do MS para a detecção da TB por meio deste
exame. Segundo o ministério da saúde 60% dos casos de TB pulmonar são bacilíferos. A
baciloscopia de escarro deve ser realizada em, no mínimo, duas amostras: uma por ocasião da
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primeira consulta e outra, independentemente do resultado da primeira, na manhã do dia seguinte,
preferencialmente ao despertar. Nos casos em que há indícios clínicos e radiológicos de suspeita de
também, e as duas amostras de diagnóstico apresentem resultado negativo, podem ser solicitadas
amostras adicionais, cabendo aos profissionais trabalhadores da saúde fazer as orientações para
realização da coleta (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011).
A implementação do exame de baciloscopia tem grande importância para as ações de
prevenção e controle da doença, pelo seu baixo custo e fácil operacionalização; pois, para
interromper a cadeia epidemiológica da transmissão, é fundamental identificar os casos bacilíferos
da doença e instituir prontamente a terapêutica.
Nos casos em que existe a forma pulmonar da TB, no entanto, com baciloscopia
negativa, a cultura do escarro pode aumentar em até 30% a chance de se obter o diagnóstico
bacteriológico da doença; a cultura é indicada também para os casos suspeitos de TB com
dificuldade de obtenção da amostra, como crianças por exemplo (MINISTÉRIO DA SAÚDE,
2011). Identificou-se que a cultura de escarro, não foi realizada em 85,8% dos casos notificados.
A sorologia para HIV foi solicitada em 51% dos casos notificados; deste total, 6,0%
tiveram resultado positivo, 16,5% negativo, 28,5% estavam em andamento. Segundo as mesmas
notificações, 44,9% não realizaram o exame, e em 4,1% das notificações não apresentavam
registros.
Estima-se que, no Brasil, embora a oferta de testagem de HIV seja realizada em
aproximadamente 70% dos casos, apenas cerca de 50% dos casos tem acesso ao seu resultado em
momento oportuno, com uma prevalência de positividade de 15% (MS, 2011).
A TB é sabidamente mais difícil de ser diagnosticada nos indivíduos infectados pelo
HIV. Sendo os portadores de HIV/AIDS mais susceptíveis de desenvolver a tuberculose, faz-se
necessário o empenho em prevenir e detectar precocemente a doença nos pacientes
imunocomprometidos (JAMAL; MOHERDAUI, 2007).
A elevação das taxas de co-infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) e do
bacilo da tuberculose, impõe desafios que impedem a redução da incidência de ambas as infecções
(JAMAL; MOHERDAUI, 2007). Deve-se atribuir uma maior atenção aos pacientes co-infectados
por TB/AIDS, visto a gravidade da ocorrência simultânea destas doenças; no ano de 2008, a
tuberculose foi a primeira causa de morte dos pacientes com AIDS (MINISTÉRIO DA SAÚDE,
2011).
Outro aspecto que chamou a atenção dos pesquisadores, foi a presença de rasuras ou
lacunas no preenchimento de alguns campos das fichas de notificação/investigação do SINAN. A
preocupação com o preenchimento correto e por completo das referidas fichas mesmas procede,
uma vez que a boa qualidade da informação é fundamental na avaliação do Programa de Controle
da Tuberculose (PCT), pois permite conhecer a magnitude da transmissão da doença no País, e no
nível local, e define a meta de quantos casos deverão ser tratados. A baixa qualidade da informação
também impede que se identifique se ações foram realizadas, ou apenas os dados não foram
adequadamente registrados no sistema de informação (BRAGA, 2007).
O Preenchimento incorreto e o não preenchimento dos campos das Fichas de
Notificação/Investigação para TB do SINAN implicam diretamente em estimativas que podem não
condizer com a realidade epidemiológica (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005), dificultando a
elaboração de um perfil epidemiológico da doença coerente com a realidade local; neste sentido, os
indicadores produzidos, utilizados para organizar as ações de prevenção e controle, estarão
prejudicados.
CONCLUSÃO
A tuberculose em Mossoró-RN acomete prioritariamente a população do sexo
masculino, na faixa etária de e 20 a 59 anos. A forma predominante da doença é a pulmonar. O
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diagnóstico das formas extra-pulmonares não está acontecendo conforme as projeções da OMS.
Os pacientes se caracterizam ainda por serem procedentes da zona urbana do município,
e pela baixa escolaridade. A confirmação diagnóstica da doença acontece principalmente por meio
do exame de raio X do tórax, em detrimento da baciloscopia de escarro. Com relação ainda à
baciloscopia de escarro, cerca de 49% dos resultados são negativos, mesmo para os casos em que a
também é diagnosticada por outros meios (exame clínico e exame de raio X de tórax).
Apesar das recomendações do Ministério da Saúde, a realização da sorologia para o
HIV é efetivada (exame com apresentação do resultado) só ocorre em 45% dos casos. Dada a comorbidade TB-HIV, este exame deveria ser realizado em todos os casos em que há a suspeita da
existência de também pulmonar.
Foram encontrados ainda, campos das fichas de notificação/investigação do SINAN
cujo preenchimento estava ausente ou rasurado; fato este que repercute no conhecimento da
magnitude e da expansão da também ao nível do município.
O enfrentamento da TB em Mossoró-RN precisa considerar o perfil dos casos
notificados, as dificuldades para se operacionalizar o diagnóstico, associados ainda à qualificação
dos profissionais que atuam nas ações de prevenção e tratamento da tuberculose.
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ESTUDO DESCRITIVO SOBRE OS DESGASTES DENTÁRIOS PROVENIENTES DA
OCLUSÃO
Laio da Costa Dutra1; Eduardo José Guerra Seabra2; Jamile Marinho Bezerra de Oliveira3; Isabela
Pinheiro Cavalcanti Lima 4

RESUMO: este trabalho visa descrever os desgastes dentários oriundos de agentes físicos, tais
como: abrasão dentária, abfração, facetas de desgaste por bruxismo e apertamento. Para o
desenvolvimento deste estudo, foram realizadas pesquisas nas principais bases de dados eletrônicos:
Scielo, Pubmed, Lilacs, BBO. Foram encontrados artigos específicos sobre o assunto, através dos
descritores Abrasão dentária, desgaste dos dentes, bruxismo e colo do dente. A lesão de abrasão se
apresenta em aspecto arredondado ou em forma de valas encontradas nas superfícies vestibulares na
região da junção de cemento-esmalte, sendo cavidades indolores com superfícies polidas, possuindo
como causa mais comum a escovação traumática. A lesão de abfração se apresenta em forma de
cunha, com arestas vivas e término cavitário nítido, causada por forças oclusais aplicadas
excentricamente, mal dirigidas, no elemento dentário, em que a tensão de tração é concentrada no
fulcro cervical, levando a ruptura da união química dos cristais de hidroxiapatita do esmalte. O
bruxismo cêntrico (apertamento) produzem facetas com aspecto irregular, rugosa, geralmente não
coincidentes e sem brilho. O bruxismo excêntrico (ranger de dentes) produz facetas com superfície
achatada, polida, lisa e localizam-se em pontos bem definidos de dentes antagonista. O bruxismo
possui etiologia multifatorial. O conhecimento do cirurgião dentista sobre a etiologia, os aspectos
clínicos e as consequência de um não tratamento, resultarão em um prognóstico positivo,
proporcionando um correto planejamento do tratamento odontológico, visando um tratamento
reabilitador satisfatório.
PALAVRAS-CHAVE: Abrasão dentária; Bruxismo; Odontologia; Desgaste dos dentes.
INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas vem ocorrendo um aumento considerável na expectativa de vida da
população brasileira, alcançando em 2009 73,17 anos, representando um aumento de 10,60 entre
1980 e 2009 (BRASIL, 2010). Este aumento está associado a um melhor controle preventivo de
doenças orais e sistêmicas, provocando um aumento da qualidade de vida da população (TAVARES
et al., 2007).
É cada vez mais frequente a permanência dos dentes naturais em indivíduo com o
avançar da idade, portando se mostra de grande importância a manutenção e promoção de saúde
desses dentes, como também da saúde bucal como um todo. Ao longo do tempo, as estruturas
dentárias vão sofrendo processos fisiológicos ou patológicos que alteram a sua constituição, e
dentre os principais processos que acometem essas estruturas temos o desgaste dentário, que varia
de acordo com a fonte que o provocou, sendo cumulativos e irreversíveis durante a evolução da
idade (SANTOS et al., 2009), podendo provocar alteração no esmalte, na dentina e na polpa
dentária.
O sistema estomatognático desempenha atividades funcionais ou fisiológicas, sendo os
atos de mastigar, falar e deglutir, os quais são determinados por reflexos protetores e músculos, para
que ocorra um desempenho normal das funções necessárias, evitando patologias, como os hábitos
parafuncionais, em que não são interrompidos pelos contatos dentais, gerando movimentos não
1
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fisiológicos causando contração muscular desnecessária, podendo desenvolver o quadro de
bruxismo, caracterizado pela a atividade de apertar e/ou ranger os dentes (PRIMO; MIURA e
BOLETA-CERANTO, 2009).
As facetas de desgaste dentárias são achados comuns, em que podem se apresentar em
pequenas proporções localizadas atingindo o esmalte ou provocando grandes destruições
acometendo a dentina e esmalte, variando entre desgastes localizados (em um elemento dentário) e
generalizados, possuindo uma etiologia associada a vários fatores que podem se apresentar em
conjunto ou não, como: hábitos parafuncionais, regurgitação ácida, fatores diários da dieta,
interferências e traumas oclusais (LOPES et al., 2007).
Objetivou-se com esse estudo, através de uma revisão de literatura, descrever os
desgastes dentários oriundos de agentes físicos, tais como: abrasão dentária, abfração, facetas de
desgaste por bruxismo e apertamento. Neste artigo, serão abordadas as características clínicas das
lesões, como também a etiologia destas. O conhecimento cientifico sobre estas alterações pode vim
a servi como fomento para uma melhor conduta clínica diante destes casos.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para o desenvolvimento deste estudo, foram realizadas pesquisas nas principais bases de
dados eletrônicos Scielo, Pubmed, Lilacs, BBO. Os descritores utilizados foram Abrasão dentária,
desgaste dos dentes, bruxismo e colo do dente. A partir da lista de artigos, foram aplicados critérios
de inclusão para a escolha dos artigos como: Estudos que abordam conceitos, etiologia e
características clínicas dos desgastes dentários provenientes da oclusão. Foram encontrados artigos
escritos em língua portuguesa, espanhola e inglesa.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
LESÃO DE ABRASÃO
A abrasão é uma lesão decorrente do atrito entre um dente e o um agente exógeno
(DZAKOVICH e OSLAK, 2008), gerando um processo de desmineralização ou perda patológica da
estrutura dentária ou restauração, livre de placa bacteriana que ocorre de maneira lenta, gradual e
progressiva (AMARAL et al., 2012), sendo produzida por uma atividade funcional anormal,
estando associada ao mecanismo de estresse mecânico (MOLENA et al., 2008).
O padrão da lesão é normalmente determinado pelo objeto agressor (MEHTA et al.,
2012). A causa mais comum de abrasão é a escovação traumática, que combina um agente abrasivo
dentário com a uma pressão excessiva durante a escovação dos dentes (LATORRE et al., 2010),
como também outros processos mecânicos anormais, que envolvem objetos estranhos ou
substâncias constantemente introduzidas na boca em contato com o dente (MOLENA et al., 2008),
como o uso indevido de fio dental, palitos de dente (PEREZ et al., 2012) e hábitos bucais danosos
como mordida de tachas, pregos, alfinetes, linhas, uma haste de tubo, grampos de cabelo ou um
instrumento de sopro (MEHTA et al., 2012). Alimentos grosseiros quando são forçados contra a
superfície do dente, podem causar lesão de abrasão, podendo ocorre perda de cemento e de dentina
interproximal. (LATORRE et al., 2010).
Os principais fatores relacionados aos procedimentos de higiene bucal envolvem
técnica, frequência, tempo e força aplicada durante o processo de escovação (MOLENA et al.,
2008), como também a dureza dos filamentos da escova e forma das terminações dos filamentos
(AMARAL et al., 2012).
A abrasão produzida pela escovação traumática aparece em forma de ranhuras
horizontais na superfície vestibular, podendo ocorrer o aparecimento de cemento e/ou dentina
(LATORRE et al., 2010), quando o desgaste se desenvolveu de forma intensa, provocando ranhuras
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com profundidade considerável (Figura 1). As lesões se apresentam em aspecto arredondado ou em
forma de valas encontradas nas superfícies vestibulares na região da junção cemento-esmalte
(MEHTA et al., 2012), proporcionando um aspecto de pires (Figura 2), sendo cavidades indolores
com superfícies polidas (PEREZ et al., 2012).
O canino e pré-molar são os dentes mais afetados (MEHTA et al., 2012), sendo o lado
oposto ao da mão dominante o que ocorre o maior dano (LATORRE et al., 2010).

FIGURA 1: Lesão de abrasão com aspecto de ranhuras horizontais na superfície vestibular de
incisivos centrais superiores.

FIGURA 2: Lesão de abrasão em forma de vala no terço cervical da superfície vestibular de prémolar superior.
LESÃO DE ABFRAÇÃO
A abfração é uma lesão que gera perda de estrutura dentária (OLIVEIRA,
DAMASCENA e SOUZA, 2010; LATORRE et al., 2010; GRIPPO, SIMRING e COLEMAN,
2012; AMARAL et al., 2012) à distancia dos pontos de contatos oclusais (OLIVEIRA,
DAMASCENA e SOUZA, 2010). Esta perda ocorre quando forças oclusais são aplicadas
excentricamente, mal dirigidas, no elemento dentário, em que a tensão de tração é concentrada no
fulcro cervical, levando a ruptura da união química dos cristais de hidroxiapatita do esmalte (LIMA,
HUMEREZ FILHO e LOPES, 2005; MOLENA et al., 2008; PEREIRA et al., 2008; LATORRE et
al., 2010; OLIVEIRA, DAMASCENA e SOUZA, 2010; AMARAL et al., 2012; PEREZ et al.,
2012) e consequentemente perda de substância nas áreas cervicais dos dentes (AMARAL et al.,
2012), principalmente no limite amelocementário (MOLENA et al., 2008). A perda de substância
também pode ser consequência de uma sobrecarga oclusal (MOLENA et al., 2008).
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Estas
lesões
cervicais
são
comumente
encontradas
nas
superfícies vestibulares dos dentes, sendo de difícil ocorrência nas superfícies ligual e proximal
(PEREIRA et al., 2008), corroborando com a localização das lesões (Figura 3 e Figura 4),
possuindo maior prevalência na superfície vestibular.
Dentes que apresentam mobilidade são menos acometidos do que os dentes que não
apresentam mobilidade (PEREIRA et al., 2008), sendo estes dentes encontrados com lesão não
portadores de mobilidade.
As lesões são menos comumente visto entre os dentes, que podem apresentar sinais de
mobilidade (MEHTA et al., 2012).
A abfração pode afetar apenas um dente e clinicamente apresentam-se em forma de
cunha, com arestas vivas e término cavitário nítido (MOLENA et al., 2008; AMARAL et al., 2012;
MEHTA et al., 2012). Estes aspectos foram observados nas lesões, possuindo término cervical
nítido com a lesão em forma de cunha clássica (Figura 3 e Figura 4). Possui maior prevalência nos
dentes inferiores, pois possuem menor diâmetro coronário na região cervical (AMARAL et al.,
2012).
A extensão das lesões é dependente do tamanho, duração, direção, frequência e
localização das forças oclusais (MEHTA et al., 2012).

FIGURA 3: Lesão de Abfração acometendo pré-molar inferior, possuindo aspecto de cunha com
término cervical nítido.

FIGURA 4: Lesão de Abfração acometendo Canino superior, possuindo aspecto de cunha com
término cervical nítido.
BRUXISMO/APERTAMENTO
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O bruxismo é uma atividade parafuncional caracterizada pelo contato não funcional dos
dentes, que pode ocorrer de forma consciente ou inconsciente (MACHADO et al., 2011).
Este contato não funcional dos dentes se apresenta normalmente como apertamento
dentário (bruxismo cêntrico), ocorrendo com maior prevalência durante o dia (bruxismo diurno), já
o bruxismo excêntrico desenvolve-se através do ranger de dentes, promovendo ruídos. (ALMEIDA
et al., 2010), sendo mais prevalente durante a noite (bruxismo do sono) (SERAIDARIAN,
ASSUNÇÃO e JACOB, 2001; SHETTY et al., 2010; FERINI-STRAMBI et al., 2011). O bruxismo
cêntrico e o excêntrico podem ocorrer em horários inversos ou mesmo em associação durante a
atividade parafuncional. (SERAIDARIAN, ASSUNÇÃO e JACOB, 2001). Não é caracterizada
como doença, mas quando o quadro clínico exacerba, pode ocorrer um desequilíbrio fisiopatológico
do sistema estomatognático (MACHADO et al., 2011).
O bruxismo possui uma etiologia multifatorial, sendo uma desordem complexa e com
frequência, difícil de ser identificada (RODRIGUES et al., 2006). PRIMO, MIURA, e BOLETACERANTO (2009) relatam como favorecedores do desenvolvimento do bruxismo as características
morfológicas, fatores psicossociais e genéticos. FERNANES NETO (2006) cita que fatores intrabucais (contato prematuro e interferência oclusal) e extra-bucais (psicológicos, sistêmicos e uso de
drogas) poderão ser responsáveis pelo início do bruxismo.
O bruxismo pode provocar sintomatologia muscular (fadiga, aumento do grau de tensão
dos músculos mastigatórios, mialgia, miosite, espasmo, contratura, dores na musculatura cervical e
postural), trauma em estruturas anatômicas da ATM (fibras elásticas posteriores da cápsula, disco
articular, desvios laterais, desgastes articulares) e estruturas auriculares (causando uma falsa
sensação de obstrução) (SOARES et al., 2004; PRIMO, MIURA e BOLETA-CERANTO, 2009;
BLINI et al., 2009; ALMEIDA et al., 2010).
Além destas alterações, o bruxismo pode causar desgaste dental, que é uma modificação
cumulativa de atividades funcional e parafuncionais, e vários fatores como idade, gênero, oclusão,
esmalte dureza, dieta, ingestão de bebidas ácidas podem estar associados (SHETTY et al., 2010; DE
LA HOZ-AIZPURUA et al., 2011). Os desgastes podem apresentar diferentes graus de intensidade,
desde de esmalte até grandes exposições de dentina, podendo ocorrer fraturas e até perda de
restaurações (PRIMO, MIURA e BOLETA-CERANTO, 2009), corroborando com os graus de
destruição dentária encontrados, em que são visíveis as grandes exposições de dentina (Figura 5)
como também destruição e perda de restauração (Figura 6).
As facetas de desgaste geradas pelo bruxismo excêntrico (ranger de dentes) se
apresentam como superfície achatada, polida, lisa e localizam-se em pontos bem definidos de
dentes antagonistas, e as de bruxismo cêntrico (apertamento), são irregulares, rugosas, geralmente
não coincidentes e sem brilho (ANTONIO, PIERRO e MAIA, 2006; PAIVA et al., 2008; DINIZ,
SILVA e ZUANON, 2009). Podemos constatar estes padrões de facetas provocadas pelo ranger de
dentes, em que apresentam superfície achatada, lisa, coincidentes (Figura 5 e Figura 6), como
também as características de lesões causadas por apertamento, sendo desgastes irregulares, com
superfície sem brilho, não coincidentes (Figura 5).

FIGURA 5: Paciente com facetas de desgaste por atividade de bruxismo cêntrico (apertamento) e
bruxismo excêntrico (ranger de dentes). Nota-se o alto grau de destruição, com desgastes irregulares
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e sem brilho (apertamento), e com desgastes com superfície achatada, polida e lisa, com facetas
coincidentes (ranger de dentes).

FIGURA 6: Paciente com facetas de desgaste por atividade de bruxismo excêntrico (ranger de
dentes). Notam-se os desgastes com superfícies achatada, polida e lisa, com facetas coincidentes e
desgaste do elemento restaurado com consequente desgaste e perda da restauração.
CONCLUSÃO
As forças oclusais excêntricas, escovação traumática e outros processos mecânicos
podem causar perda de estrutura do dente na região cervical. Com o conhecimento dos aspectos
clínicos e etiologia das lesões de abrasão, que se apresentam como desgastes em forma de valas
com superfície polida, e abfração, que se caracterizam como desgastes em forma de cunha com
término cervical nítido, assim podemos realizar um correto diagnóstico, pois estas lesões se tornam
de fácil identificação, propiciando a interrupção do curso destas alterações. Devido à etiologia
multifatorial e várias características clínicas, a realização do diagnóstico correto de bruxismo não é
um procedimento fácil, pois necessita de um exame clínico e físico detalhados, buscando de forma
minuciosa informações que possam levar ao diagnóstico preciso. Então, o conhecimento do
cirurgião dentista sobre a etiologia, os aspectos clínicos e as consequência de um não tratamento,
resultarão em um prognóstico positivo, proporcionando um correto planejamento do tratamento
odontológico, visando um tratamento reabilitador satisfatório.
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ESTUDO ETNOBOTÂNICO EM UM TRECHO DE CAATINGA (FLORESTA
NACIONAL DE ASSÚ) DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, NORDESTE
BRASILEIRO
Ana Thalysse da Silva Viana 1; Ramiro Gustavo Valera Camacho 2
REUSMO: O objetivo da presente pesquisa foi realizar o levantamento etnobotânico de espécies
vegetais utilizadas para fins medicinais por especialistas locais nas comunidades rurais de
Banguê e Olho D’água Piató, no município de Assú, RN. A coleta de dados foi realizada
mensalmente entre os meses de outubro de 2011 a março de 2012, utilizando a técnica de
amostragem proposta por BAILEY (1994), chamada “bola de neve”. Para a obtenção das
informações botânicas, foram realizadas entrevistas semiestruturadas, bem como registro
fotográfico e anotações sobre as características das plantas. Após coletados os dados, as
espécimes citadas nas entrevistas foram tabuladas e identificadas no Laboratório de Ecologia e
Sistemática Vegetal da UERN. As entrevistas realizadas com pessoas de 38 a 67 anos revelaram
espécies com VU (valor de uso) que variaram de 0,100 a 1,000. No que diz respeito às partes
utilizadas nos preparados das espécies 40% tem suas cascas retiradas para uso, seguidos das
folhas (30,01%), sementes/frutos (13,33%), raízes (10%) e flores (6,66%). Verificou-se portanto
que os indivíduos mais jovens das comunidades estudadas não se interessam pelo uso de plantas
para fins medicinais.
PALAVRAS-CHAVE: Banguê; caatinga; etnobotânica; Olho D’água Piató.
INTORODUÇÃO
Segundo informações da Organização Mundial de Saúde (OMS), 60% da população
mundial utiliza medicamentos tradicionais, baseados em uma história de utilização prolongada,
com freqüência milenar (OMS, 2002b). Entre as práticas consideradas tradicionais destaca-se o
uso de produtos à base de plantas medicinais.
A Etnobotânica é a ciência, que estuda simultaneamente as contribuições da botânica e da
etnologia, evidenciando as interações entre as sociedades humanas e plantas como sistemas
dinâmicos. Também consiste no estudo das aplicações e dos usos tradicionais dos vegetais pelo
homem. Este ramo da etnociência parte da lingüística para estudar o conhecimento de diferentes
sociedades sobre os processos naturais, ou relação do homem com a natureza buscando entender
a lógica subjacente ao conhecimento humano sobre esta, as taxonomias e classificações que os
diferentes povos produzem (DIEGUES, 1996). Baseados em uma visão holística dos fenômenos
biológicos, vários estudiosos se dedicam a revelar o conhecimento que comunidades tradicionais,
especialmente as indígenas, possuem em seu entorno (TOLEDO et al, 1995).
Neste contexto, a etnobiologia associa os conhecimentos das ciências naturais e sociais
para captar a amplitude de conhecimentos, classificação e uso de recursos naturais vindos das
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sociedades e indígenas (POSSEY, 1987). Dentro da Etnobiologia, um dos campos com maior
concentração de trabalhos é a Etnobotânica (BEGOSSI, 1993).
A população brasileira, de um modo geral, guarda um saber significativo a respeito de
métodos alternativos de cura das doenças mais frequentes. As comunidades tradicionais possuem
uma bagagem maior sobre o assunto, porém sofre ameaça constante devido à influência direta da
medicina ocidental moderna e pelo desinteresse dos jovens das comunidades, interrompendo
assim o processo de transmissão do saber entre as gerações (AMOROZO, 1996).
A partir de levantamentos das potencialidades dos recursos vegetais disponíveis a uma
determinada comunidade, pode-se traçar planos de recuperação e de conservação da área
estudada, assim como a otimização dos usos originais atribuídos pelos moradores,
complementando a renda da população ao mesmo tempo em que ampliam as perspectivas das
gerações futuras usufruirem destes recursos (ROQUE et al, 2010)
Assim, o estudo teve como objetivo realizar o levantamento etnobotânico de espécies
vegetais utilizadas para fins medicinais por especialistas locais nas comunidades rurais de
Banguê e Olho D’água Piató, no município de Assú, RN. Buscando ainda conhecer (1) as partes
das plantas utilaizadas nas preparações; (2) as principais doenças combatidas; (3) as formas de
preparo dos medicamentos e (4) os valores de uso (VU) de cada espécie.
MATERIAL E MÉTODOS
A Floresta Nacional de Assú (FLONA/Assú) está localizada no sudoeste do sítio urbano
da cidade de Assú e aprsenta área de aproximadamante 518,18 ha (MELO, 2005), mantendo
ligação com a Lagoa do Piató, principal fonte de recursos hídricos da área. Nos seus entornos se
localizam cinco comunidades: Bela Vista, Areia Branca, Banguê, Porto Piató e Olho D’água
Piató. De acordo com Köeppen, o clima é do tipo “Bswh”, seco, muito quente e com estação
chuvosa de março a abril (PORTAL BRASIL, 2010). A FLONA/Assú representa um
remanescente da vegetação da caatinga no Estado, caracterizando um ecossistema típico de
caatinga hiperxerófila, com um aspecto fisionômico marcado por uma formação vegetal do tipo
arbóreo-arbustiva, com ampla variedade de espécies vegetais (FERREIRA, 1988).
Para este estudo foram selecionadas as comunidades de Banguê e Olho D’água Piató, de
populações aproximadas de, respectivamente, 180 e 200 pessoas (PROJETO PIATÓ, 2002).
A coleta de dados se procedeu mensalmente durante o período de outubro de 2011 e
março de 2012. Durante os primeiros contatos com as comunidades, procurou-se conhecer sobre
o dia-a-dia das mesmas através de conversas informais com líderes comunitários e habitantes
locais, utilizando a metodologia proposta por BAILEY (1994), denominada “bola de neve”,
aplicada com sucesso por ROQUE et al. (2010). Para a obtenção das informações botânicas,
foram realizadas entrevistas semiestruturadas, bem como registro fotográfico e anotações sobre
as características das plantas.
A identificação taxonômica dos espécimes coletados se deu com a utilização de
bibliografia especializada e comparação com espécimes já depositados no herbário do
Laboratório de Ecologia e Sistemática Vegetal. Foi adotada, para a classificação das Famílias, a
circunscrição proposta pelo APG (2003). Os nomes dos autores estão padronizados segundo
BRUMITT & POWELL (1992).
As doenças combatidas foram organizadas com base na classificação das doenças
propostas pela Organização Mundial de Saúde (OMS, 2000).
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O valor de uso (VU) de cada planta citada foi calculado utilizando a metodologia
proposta por ALBUQUERQUE & LUCENA (2004), aplicando-se a fórmula:
;
onde: VU: valor de uso; U: número de citações ou usos da etnoespécie por informante e n:
número de informantes que citaram a etnoespécie.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram entrevistados dez moradores conhecidos nas comunidades como especialistas no
uso de plantas medicinais, sendo cinco deles (2 do sexo feminino e 3 do sexo masculino),
habitantes de Banguê, e outros cinco (4 do sexo masculino e 1 do sexo feminino), habitantes de
Olho D’água Piató, todos com idade entre 38 e 67 anos.
Esse último fato citado deixa claro que o conhecimento das plantas para uso medicinal
está se restringindo à pessoas com idade mais avançada, o que faz necessário um resgate de
conhecimentos desta parcela da população junto às gerações mais atuais, com o intuito de
preservar e repassar a importância do uso das plantas como medicamento.
Os especialistas locais citaram 30 espécies de plantas com potencial medicinal. Das
espécies citadas, foram mais frequentes aquelas pertencentes às famílias Fabaceae (7 ssp.) e
Laminaceae (3 ssp.). Resultados semelhantes aqueles cotados por Roque et al. (2010). No geral,
nos preparados, as espécies mais citadas são árvores (53,33%), ervas (36,66%), e arbustos
(10,01%), corroborando assim a hipótese de que plantas que estão disponíveis durante a maior
parte do ano se destacam no uso medicinal (Gráfico 1).
GRÁFICO 1: Hábito das espécies utilizadas nas comunidades de Banguê e Olho D’água
Piató, Assú–RN (n=30).

São apresentadas na Tabela 1 as espécies utilizadas para fins medicinais nas comunidades
de Banguê e Olho D’água Piató, bem como suas indicações terapêuticas e seu valor de uso.

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

1219

TABELA 1 – Plantas utilizadas como medicinais nas comunidades de Banguê e Olho D’água
Piató, Assú, RN. Valor de uso (VU).
Família

Espécie

Nome
vernacular

Usos

VU

Anacardiaceae

Miracoduon urundeuva

Aroeira

Inflamação, úlcera

0,375

Asteraceae

Acmella oleracea

Agrião

Asma

0,166

Cactacea

Melocactus zehntneri

Cabeça-deFrade

Expectorante

1,000

Chenopodiaceae

Chenopodium ambrosioides L.

Mastruz

Inflamação nos ossos

0,200

Crasulaceae

Bryophyllum pinnatum

Malva-Courama

Inflamação

0,125

Cyperaceae

Cymbopogon citratus

Capim-Santo

Calmante, pressão alta

0,100

Euphorbiaceae

Cnidoscolus urens L.

Urtiga-Branca

Diabetes, apendicite,
inflamação renal

0,200

Euphorbiaceae

Phyllanthus niruri L.

Quebra-Pedra

Verminoses, pedra nos
rins

0,285

Fabaceae

Amburana cearensis

Umburana

Cicatrizante

0,142

Fabaceae

Anadenanthera macrocarpa

Angico

Fraturas ósseas

0,222

Fabaceae

Bauhinia forficata

Mororó-Branco

Colesterol alto, dor

0,428

Fabaceae

Dipteryx odorata

Cumaru

Gripe, expectorante,
dor de cabeça, asma

0,428

Fabaceae

Geoffroea spinosa

Umarizeiro

Expectorante, ameba,
inflamação

0,333

Fabaceae

Mimosa tenuiflora

Jurema Preta

Cicatrizante, gastrite,
dor de dente

0,600

Fabaceae

Poincianella pyramidalis
(Tul.) L.P.Queiroz var.
pyramidalis

Catingueira

Gripe, expectorante

1,000
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Lamiaceae

Mentha crispa L.

Hortelã-daFolha-Miúda

Dor de cabeça

0,750

Lamiaceae

Mentha sp.

Hortelã-daFolha-Larga

Colesterol alto,
diabetes, gastrite

0,333

Lamiaceae

Vitex gardneriana

Jaramataia

Gripe

0,250

Lythraceae

Punica grantatum L.

Romã

Dor de garganta, asma,
expectorante

1,000

Malpighiaceae

Malpighia emarginata

Acerola

Expectorante

0,166

Malvaceae

Pseudobombax marginatum

Embiratanha

Enfermidades das
cordas vocais,
Parkinson

0,400

Malvaceae

Sida cordifolia L.

Malva-Branca

Expectorante

0,600

Myrtaceae

Eucalyptus citriodora

Eucalipto

Febre, gripe

0,428

Myrtaceae

Eugenia uniflora L.

Pitanga

Expectorante

0,666

Olacaceae

Ximenia americana L.

Ameixa

Inflamação, gripe, dor
de garganta

0,444

Plantaginaceae

Scoparia dulcis L.

Vassourinha

Gripe, hernia de disco

0,500

Rhamnaceae

Zizyphus joazeiro

Juá

Expectorante

0,625

Sapotaceae

Sideroxylon obtusifolium

Quixabeira

Fraturas ósseas

0,857

Verbenaceae

Lippia geminata

Cidreira

Diarréia, pressão alta

0,777

Violaceae

Hybanthus ipecacuanha (L.)
Oken

Papacunha

Verminoses,
expectorante,
inflamação

0,333

A aroeira (Miracoduon urundeuva) merece atenção especial, haja visto o fato da espécie
constar como ameaçada de extinção na “Lista Oficial da Flora brasileira Ameaçada de Extinção”
(BRASIL, 2008). Sua casca é bastante utilizada no preparo de remédios caseiros locais e a
extração exagerada e indisciplinada desta espécie pode levá-la ao esgotamento nas comunidades
estudadas.
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No que diz respeito às partes utilizadas nos preparados das espécies 40% tem suas cascas
retiradas para uso, seguidos das folhas (30,01%), sementes/frutos (13,33%), raízes (10%) e
flores (6,66%) (Gráfico 2).
GRÁFICO 2: Porcentagem das partes das plantas utilizadas nos preparados de uso medicinal,
nas comunidades de Banguê e Olho D’água Piató, Assú – RN. (n=30).

Foi calculado o VU para cada espécie, de acordo com o número de citações e seus
respectivos informantes, encontrando-se que 43,33% das espécies tem um VU entre 0,100-0,333,
40% entre 0,375-0,777. As espécies com maior valor de uso foram Sideroxylon obtusifolium
(VU= 0,857) e Melocactus zehntneri, Poincianella pyramidalis e Punica grantatum L.
(VU=1,000).
CONCLUSÃO
Portanto, desenvolver estudos sistemáticos com plantas nativas em uma região, alicerça a
identificação de problemas ocasionados pelo mau uso dos recursos vegetais disponíveis, desta
forma, a partir dessas informações podem-se oferecer alternativas eficazes que diminuam o
impacto da coleta sobre as populações naturais (ALBUQUERQUE & ANDRADE, 2002;
ROQUE et al, 2010).
O estudo mostra também que os indivíduos mais jovens das comunidades de Banguê e
Olho D’água Piató não se interessam pelo uso de plantas para fins medicinais. É possível que
esse fato seja justificado pelas novas formas do uso de terra, como construção civil e pecuária.
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ESTUDOS BIOQUÍMICOS E ENZIMÁTICOS DE RESISTÊNCIA AO Aedes
aegypti NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, RIO GRANDE DO NORTE
Renan Flávio de França Nunes 1; Marcos Antonio de Souza 1;Richardeson Fagner de Oliveira
Granjeiro2; Maria Jocileide de Medeiros Marinho3; Wogelsanger Oliveira Pereira4
RESUMO: Para avaliar os perfis de atividade enzimática de populações de mosquitos Aedes
aegypti, vetor transmissor da dengue, e correlacioná-las com mecanismos bioquímicos de
resistência a inseticidas, foram realizados estudos enzimáticos em quatro cepas de quatro bairros da
cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte. Foram quantificadas as atividades das enzimas
detoxificadoras Oxidase de Função Mista (MFO) e Esterase PNPA (PNPA-EST), e da enzima
Acetilcolinesterase (AChE) para dez mosquitos fêmeas de até um dia de vida em cada bairro. Os
perfis de cada população foram comparados estatisticamente com uma cepa referência em
suscetibilidade a inseticidas, a cepa Rockefeller, através do teste de Kruskal-Wallis e comparações
múltiplas de Dunn’s (p<0,05). Além disso, o percentil 99 das medianas da cepa referência foi
calculado para cada enzima e a porcentagem de indivíduos acima do percentil 99, em cada bairro,
foi quantificada. As atividades enzimáticas foram classificadas em “Não alterada” (<15%),
“Alteração identificada” (>15% e <50%) e “Muito alterada” (>50%) para cada população. As
análises estatísticas revelaram diferenças significantes (p<0,05) para as enzimas MFO e AChE,
fundamentais na determinação de perfis de resistência a inseticidas. Para MFO, três populações
foram classificadas como “Muito alterada”. Três populações apresentaram “Alteração de atividade”
para a AChE, e PNPA-EST manteve-se inalterada em todos os ensaios. Os níveis alterados de
atividade enzimática demonstram que essa alteração pode desempenhar um importante papel na
resistência a inseticidas. Portanto, é de fundamental importância que o combate aos vetores seja
concomitante ao monitoramento dos perfis das populações, para que intervenções precoces sejam
possíveis e danos evitados.
PALAVRAS-CHAVE: Aedes aegypti; Dengue; Mecanismos de resistência; Inseticidas.
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 et al., 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 se infectarem, principalmente em países tropicais, que são favoráveis à proliferação do
mosquito Aedes aegypti (TAUIL, 2012). 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. Desse modo, a resistência a inseticidas representa uma
ameaça à eficácia das estratégias de controle (POLANCZYK, 2003; WHO, 1992).
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
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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 et al., 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. Somado a isso, segundo Nota Técnica nº 023 do Ministério
da Saúde, emitida no ano de 2009, Mossoró entrou na lista dos 72 municípios brasileiros em que
foram detectados perfis de resistência. O inseticida químico Teméfos, organofosforado inibidor de
Acetilcolinesterase, foi notificado, sendo sugerida sua substituição por outro produto com diferente
sítio de ação.
Os inseticidas químicos desempenham, até hoje, um papel importante no controle de vetores
transmissores de doenças. Os mais utilizados atuam no sistema nervoso central (SNC) dos insetos e
são classificados em quatro grandes grupos, de acordo com a sua natureza química: organoclorados,
organofosforados, carbamatos e piretróides. O aparecimento de insetos resistentes a esses
compostos decorre principalmente de uma alteração nos seus sítios de ação ou de maior eficiência
ou detoxificação. Esse último mecanismo é conhecido como resistência metabólica, e o aumento da
atividade de enzimas detoxificantes (p. ex. Esterase PNPA e Oxidases de Função Mista) contribui
para a eliminação ou inativação dos inseticidas circulantes no organismo do vetor. Já a
Acetilcolinesterase (AChE) é a enzima responsável pela degradação de acetilcolina,
neurotransmissor que, quando presente na fenda sináptica, promove a propagação do impulso
nervoso. Em situação normal, após a cessação do estímulo, a acetilcolina é removida e degradada
pela enzima. Nesse caso, a resistência está relacionada com afinidade reduzida da AChE pelo
inseticida, o que permite uma interrupção aceitável do impulso nervoso (BRAGA & VALLE, 2007;
MS, 2006; MARTINS, 2009).
O uso de inseticidas no Brasil desde 1967 vem expondo o vetor do dengue a uma intensa
pressão seletiva. Portanto, é de extrema relevância para a estratégia de controle analisar o status de
resistência de populações de Aedes aegypti e o mecanismo envolvido (MS, 2006).
Almeja-se, com o estudo, investigar mecanismos bioquímicos e enzimáticos de resistência a
inseticidas em diferentes populações da espécie A. aegypti no município de Mossoró e correlacionálos com o uso de inseticidas químicos no município em questão.
MATERIAIS E MÉTODOS
Mosquitos - Larvas e pupas de mosquitos Aedes aegypti foram coletadas de quatro bairros
previamente escolhidos da cidade de Mossoró, localizada a 06º 12' 43" S, 37º 20' 39" W e distante
285 km de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. Para as análises, foram escolhidos os bairros Santo
Antonio, Paredões, Abolições e Bom Jardim, e os espécimes coletados foram criados sob condições
de iluminação e temperatura controladas. Foram utilizados no experimento fêmeas adultas com até
um dia de idade (0 a 24 horas após a emergência) e que não tenham feito repasto sanguíneo e nem
tenham sido expostas a inseticidas químicos quando em estágio adulto. A escolha das fêmeas se deu
pelo fato de serem elas as responsáveis pelo repasto sanguíneo e, consequentemente, pela
transmissão do vírus da dengue. A separação dos mosquitos adultos por sexo foi feita considerandose o dimorfismo sexual representado pelas antenas. Adicionalmente, foi utilizada a cepa Rockefeller
de mosquitos Aedes aegypti, uma cepa referência internacionalmente conhecida por ser susceptível
a inseticidas, como controle interno em todos os experimentos (MS, 2006).
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Ensaios Bioquímicos - Dez mosquitos fêmeas em estágio adulto de cada bairro e da cepa
Rockefeller tiveram dosagens enzimáticas para Acetilcolinesterase (AChE e AChI), Esterase PNPA
(PNPA-EST) e Oxidase de Função Mista (MFO), além da quantificação de Proteínas Totais. Cada
mosquito foi homogeneizado com 300 µl de água Milli-Q, formando homogenatos que foram
distribuídos, em duplicata, em placas de 96 poços, cada placa correspondente a uma determinada
enzima a ser analisada. Para a retirada das alíquotas das enzimas Esterase PNPA e para dosagem de
Proteínas Totais, centrifugaram-se os homogenatos a 12.000 g por 60 segundos, em centrífuga
refrigerada (Eppendorf Centrifuge 5430 R®). Os níveis de absorbância para cada enzima foram
medidos por espectrofotometria com um leitor de microplacas (Asys Expert Plus®), a comprimentos
de onda específicos para cada enzima. Foram elaboradas, também, curvas-padrão de Proteína e de
Citocromo C, para corrigir, respectivamente, os valores de Proteínas Totais e de Oxidases de
Função Mista (MFO). Amostras para as quais o desvio padrão foi igual ou maior que 30% da média
foram descartadas. A orientação para a realização dos experimentos e o processamento dos valores
de absorbância foram baseados no manual “Metodologia para Quantificação de Atividade de
Enzimas Relacionadas com a Resistência a Inseticidas em Aedes aegypti” (MS, 2006).
Oxidases de Função Mista (MFO) - Este ensaio mede o teor de grupamentos heme do
mosquito, permitindo, assim, uma estimativa indireta da atividade da enzima Citocromo P450, com
a qual o grupamento heme está principalmente associado (POLSON, et al., 2011). Neste ensaio,
para cada 20 µl de homogenato em duplicata, foram adicionados 60 µl de tampão fosfato de
potássio 90 mM, preparado pela mistura de 45 ml de tampão fosfato de potássio a 1M e pH 7,2 com
455 ml de água destilada, ajustando-se o pH para mantê-lo em 7,2. Também foram adicionados aos
homogenatos 200 µl de solução de trabalho TMBZ/Na acetato (0,012g de 3,3,5,5 dihidrocloreto de
tetrametil benzidina com 6 ml de metanol, adicionados a 18 ml de tampão acetato de sódio a 250
mM e pH 5,0) e 25 µl de peróxido de hidrogênio (H2O2) 3%. A placa foi, então, incubada por 90
minutos à temperatura ambiente e ao abrigo da luz, e a leitura feita a 620 nm.
Acetilcolinesterase (ACE) - Para dosagens de Acetilcolinesterase, foram utilizadas duas
placas de 96 poços denominadas AChE e AChI, para estimar, respectivamente, a atividade total de
acetilcolinesterase e a atividade dessa enzima na presença do inibidor propoxur. Aos 25 µl de
homogenatos em duplicata, tanto de AChE quanto de AChI, foram adicionados 145 µl de Triton/Na
fosfato (5 ml de Triton X-100 a 100%, 50 ml de tampão fosfato de sódio a 1M e pH 7,8, e 455 ml
de água destilada), 10 µl de DTNB/Na fosfato (10 mM DTNB em 100 mM de tampão fosfato de
sódio a pH 7,0). Para a placa AChE, adicionou-se, em cada poço, iodeto de acetilcolina a 10 mM,
em água, na ausência de propoxur. Na placa AChI, por sua vez, adicionou-se o iodeto de
acetilcolina 10 mM, em água, na presença de propoxur. Após uma hora, a leitura foi feita a 405 nm.
Esterase PNPA (PNPA-EST) - Após a centrifugação dos homogenatos a 12.000 g por 60
segundos, foram retirados 10 µl em duplicata e, a eles, adicionados 200 µl da solução de trabalho
PNPA/Na fosfato, preparara pela adição de 100 mM PNPA em acetonitrila (0,01815 g de PNPA em
1 ml de acetonitrila) a 24,75 ml de tampão fosfato de sódio 50 mM e pH 7,4 (50 ml de tampão
fosfato de sódio 1M e pH 7,4 com 950 ml de água destilada). Como esse teste pretende estimar a
cinética da reação, calcula-se a variação de absorbância em quantidade de substrato consumido
(MS, 2006). Fez-se a leitura em intervalos de 15 segundos, totalizando nove leituras, a 405 nm.
Proteínas Totais - A dosagem de proteínas totais de cada mosquito é necessária para a
correção de todos os valores de atividade de enzimas relacionadas com a resistência metabólica
(MS, 2006). Às duplicatas dos 10 µl de homogenato retiradas após a centrifugação, foram
adicionados 300 µl do reativo (Reagente de Bradford) diluído em 1:5. A leitura, a 620 nm, foi feita
de 3 a 5 minutos após a adição do reativo.
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Controles - Para todos os ensaios enzimáticos, foram utilizados controles. Eles não
receberam porções dos homogenatos dos mosquitos, mas sim reagentes específicos para cada
enzima. Foram divididos em “brancos” e “controles positivos” e serviram para ajustar os valores de
absorbância dos poços contendo homogenato. No teste de Oxidase de Função Mista (MFO), aos três
poços correspondentes aos “brancos”, foram adicionados 80 µl do tampão fosfato de potássio, e, aos
três poços correspondentes aos “controles positivos”, adicionou-se, além de 60 µl do tampão fosfato
de potássio, 20 µl de solução de Citocromo C (0,01 mg/ml em acetato de sódio 250 mM pH 5,0).
Na enzima Acetilcolinesterase (tanto AChE quanto AChI), os seis poços correspondentes aos
“brancos” receberam, além dos reagentes comuns a suas placas, 25 µl de água. Na dosagem de
Esterase PNPA, aos poços correspondentes aos “brancos” (6 poços), adicionou-se, além do reagente
PNPA/Na fosfato, citado anteriormente, 10 µl de água. E na placa de Proteínas Totais, aos poços
correspondentes aos “brancos” (3 poços), adicionou-se, além do Reagente de Bradford, 10 µl de
água. Aos poços correspondentes aos “controles positivos” (3 poços), além do reativo, colocou-se
10 µl de solução de BSA a 1 µg/µl.
Análises de dados - Os valores de absorbância obtidos pelas duplicatas dos mosquitos
foram corrigidos em relação ao volume dos homogenatos, e os valores das atividades das enzimas
relacionadas à resistência metabólica foram corrigidos pela dosagem de proteínas totais. As
medianas das atividades enzimáticas para cada cepa de A. aegypti foram comparadas com a cepa
referência Rockefeller utilizando o teste de Kruskal-Wallis e testes T não-paramétricos (p< 0,05).
Para a comparação de todas as populações reunidas com a cepa referência foi utilizado o teste de
Mann-Whitney (teste T não-paramétrico) e p< 0,05.
Para a qualificação da alteração da atividade enzimática das populações, foi utilizado o
cálculo do percentil 99 para a cepa Rockefeller em cada enzima. As atividades foram classificadas
como “Não alterada”, “Alteração identificada” e “Muito alterada” se as porcentagens de indivíduos
de cada população acima do percentil 99 tiverem sido <15%, entre 15% e 50% e >50%,
respectivamente. Comparações entre as cepas foram analisadas estatisticamente pela análise
bivariada One-Way ANOVA, através do teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis. Para analisar as
variações de medianas das populações em questão, utilizou-se o teste de comparações múltiplas de
Dunn’s, determinando, assim, quais cepas variaram significativamente entre si. Para as análises e
elaboração de gráficos, utilizou-se como ferramenta o software GraphPad Prism versão 5.00 para
Windows, San Diego California, USA.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para as análises comparativas entre as populações em estudo, de acordo com o teste de
Kruskal-Wallis, a atividade mediana de todas as enzimas, com exceção da Esterase PNPA,
diferiram significativamente (p<0,05). Adicionalmente, todas as populações testadas tiveram
alteração de atividade enzimática de acordo com a classificação gerada pelo Percentil 99, com
exceção da enzima PNPA-EST. A Tabela 1 demonstra a quantidade de indivíduos avaliados em
cada teste, bem como o valor da mediana e a porcentagem de indivíduos com atividade superior ao
percentil 99 da cepa referência.
Tabela 1 – Quantificação de atividade enzimática de Acetilcolinesterase (AChE), Esterase PNPA (PNPA-EST) e
Oxidase de Função Mista (MFO) para cepas de Aedes aegypti do município de Mossoró, Rio Grande do Norte.
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a

Número de mosquitos testados, bValor da mediana para cada atividade enzimática, cPercentil 99 para a cepa referência
Rockefeller, dPorcentagem de espécimes de mosquitos com atividade superior ao Percentil 99 da cepa Rockefeller.

Além disso, foi feita uma comparação entre os perfis enzimáticos de todos os bairros
reunidos, mimetizando uma única população, denominada “Mossoró”, e da cepa referência
Rockefeller, denominada “Rock”. Para essa análise, todos os testes, com exceção da enzima PNPA
Esterase, revelaram significância estatística, uns para p<0,05 e outros para p<0,01, como
representado na Figura 1.

Figura 1 - Representação gráfica do tipo box-plot de atividade enzimática nas populações de Aedes aegypti Mossoró
(união dos quatro bairros do estudo) e Rockefeller (Rock). Representados, respectivamente, Acetilcolinesterase,
Oxidase de Função Mista e Esterase PNPA. *Significância para 0,05 (p< 0,05). **Significância para 0,01 (p< 0,01).

Oxidase de Função Mista (MFO) - O nível mediano de atividade enzimática visto na cepa
Bom Jardim (BJ) diferiu significativamente da cepa referência “Rock” (p<0,05). Embora a
diferença na soma de postos (Rank sum) das cepas PA e AB sejam visíveis, não houve significância
estatística (p>0,05). E na comparação entre as populações reunidas e a cepa referência (Figura 2), a
diferença foi significante (p<0,05). Com exceção da cepa SA, que apresentou um perfil enzimático
“Inalterado”, todas as outras cepas apresentaram um perfil “Muito alterado”, tendo um número
maior que 50% dos indivíduos acima do percentil 99 da cepa referência, com 80% dos indivíduos
da cepa PA tendo importante alteração da atividade enzimática (Tabela 1).
As Oxidases de Função Mista estão comumente envolvidas na resistência a inseticidas
piretróides e a organofosforados, em menor grau (MILLER, 1998; ZERBA, 1988; BROGDON &
MCALLISTER, 1998; SCOTT et al., 1998). Estudos realizados por Paeporn et al. (2004)
encontraram aumento nos níveis de MFO em cepas de Aedes aegypti da Tailândia que foram
selecionadas através da resistência a deltametrina, inseticida piretróide utilizado também em
Mossoró, e permetrina, outro piretróide. Somado a isso, Rodrígues et al. (2007) descreveu que MFO
foram enzimas importantes na detecção da resistência a organofosforados em espécimes da América
Latina. Em nossos estudos, observamos alterações na atividade enzimática das Oxidases de Função
Mista, sendo essa enzima a que demonstrou o perfil mais alterado, tendo três populações com
classificação de “Muito alterada” de acordo com o percentil 99 (> 50%). Como tanto piretróides
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quanto organofosforados têm feito parte da rotina de controle vetorial do município em estudo, essa
provavelmente foi a causa da seleção de cepas resistentes. Além disso, Polson et al. (2010) ainda
considera a participação do Teméfos na alteração do perfil de MFO.
Acetilcolinesterase (AChE) - Em relação à cepa Rockefeller, somente a população do
bairro Paredões (PA) apresentou diferenças de medianas com significância estatística (p<0,05).
Entretanto, Abolições (AB) e Bom Jardim (BJ) diferiram visivelmente na soma de postos (Rank
sum), mas tiveram p>0,05. Três cepas (PA, AB e BJ) demonstraram “Alteração identificada”, pois
tiveram de 15% a 50% dos indivíduos acima do percentil 99 da cepa referência. A cepa Santo
Antonio (SA) apresentou um perfil enzimático não alterado (Tabela 1).
Além das enzimas de detoxificação, outra classe enzimática de fundamental importância
para a determinação do perfil de cepas resistentes é a Acetilcolinesterase (AChE), responsável pela
degradação de acetilcolina (ACh) e principal sítio de ação dos inseticidas organofosforados
(BRAGA & VALLE, 2007), e a alteração estrutural nesse sítio resultou no desenvolvimento de
resistência em muitos insetos vetores (COLEMAN & HEMINGWAY, 2007). Em nosso estudo,
essa enzima apresentou perfil de “Alteração detectada” (> 15% e < 50%) para três cepas estudadas.
Além disso, na comparação entre as populações reunidas (Mossoró) e a cepa Rockefeller (Rock),
essa enzima gerou a análise de maior significância estatística (p < 0,01). Somado a isso, Mossoró,
de acordo com a Nota Técnica nº 023 do Ministério da Saúde (2009), apresentou resistência
comprovada ao Teméfos que, por ser organofosforado, atua diretamente nos sítios de
acetilcolinesterase.
Esterase PNPA (PNPA-EST) - Não houve significância estatística observada entre as
medianas das atividades enzimáticas entre as cepas testadas e a referência (p>0,05). Nenhuma cepa
de nenhum bairro estudado apresentou alteração na atividade enzimática (perfis “Inalterados”)
quando comparados com o percentil 99 da cepa referência (todos tiveram menos de 15% dos
indivíduos com atividade superior ao p99) (Tabela 1).
Em estudos realizados em outras populações de Aedes aegypti no Brasil, as Esterases PNPA
(PNPA-EST) foram relacionadas com a resistência a Teméfos (MONTELLA et al., 2007).
Entretanto, tal qual os resultados obtidos por Polson et. al (2010) com cepas em Trinidad e Tobago,
PNPA-EST em Mossoró não se mostrou importante para efeitos de resistência
Os níveis de atividade enzimática para cada cepa estão representados graficamente sob a
forma de gráficos de pontos (Figura 2). Em cada gráfico, está incluída a cepa referência
Rockefeller (Rock) para facilitar a comparação, e os perfis de cada cepa foram descritos. Nesses
gráficos, a atividade de cada indivíduo é representada por um ponto.

Figura 2 – Representação gráfica, em gráfico de pontos, dos perfis de atividade enzimática das populações analisadas
nos bairros em estudo, em comparação com a cepa referência Rockefeller. *Significância para 0,05 (p < 0,05). SA –
Santo Antonio; PA – Paredões; AB – Abolições; BJ – Bom Jardim; Rock – Rockefeller.
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Segundo dados da Vigilância Epidemiológica do Município e da Secretaria do Estado de
Saúde Pública do Rio Grande do Norte, o organofosforado Teméfos foi usado em larga escala
durante a última década. E, nos últimos seis anos, somente os anos de 2008 (no qual foram
administrados os adulticidas piretróides Cipemetrina e Deltametrina) e 2010 (no qual foi utilizado o
adulticida organofosforado Malathion GT 96%) receberam tratamentos emergenciais com
adulticidas químicos.
Embora os ensaios enzimáticos sejam testes de referência para avaliar a resistência a
inseticidas em populações de mosquitos, eles não fornecem fidedignamente informações sobre o
perfil dessas populações (Brogdon, 1989), visto que dependem de inúmeras variáveis. No entanto,
esses dados apontam para uma provável existência de perfis enzimáticos ligados a mecanismos
relacionados à resistência a inseticidas.
CONCLUSÃO
A detecção de populações de mosquitos Aedes aegypti no município de Mossoró-RN com
alteração de atividade enzimática, somado ao frequente uso de inseticidas químicos como estratégia
de controle de vetores no município o coloca num contexto característico de resistência enzimática
por parte dos vetores do vírus da dengue. Esse estudo proporciona uma estratégia viável para
otimizar o controle do vetor nos diferentes bairros da cidade, trazendo benefícios econômicos e de
saúde à população ao se evitar o uso desregulado de inseticidas químicos. Entretanto, necessita-se
de uma organização por parte do poder público no intuito de torná-lo um procedimento padrão.
Portanto, ensaios bioquímicos devem ser aliados a programas de controles de vetores para
que, desse modo, a resistência a inseticidas seja monitorada constantemente e combatida a tempo.
Implementar essa estratégia no município de Mossoró-RN pode ser uma alternativa viável para
controlar as sucessivas epidemias de dengue a que a população tem sido acometida, contribuindo,
portanto, para a saúde pública como um todo.
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EVASÃO ESCOLAR NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA
NA CIDADE DE ANTÔNIO MARTINS-RN
Raisa de Mesquita Oliveira1
Maria Irany Knackfuss2
Hideraldo Bezerra dos Santos3
RESUMO: Dentre as disciplinas do ensino regular, a que mais sofre com a evasão é a Educação
Física. O objetivo do estudo descritivo com abordagem quali-quantitativa, foi analisar os motivos
que levam os alunos do ensino fundamental e médio, a abandonar as aulas de Educação Física na
rede municipal e estadual, da cidade de Antônio Martins-RN. O grupo amostral selecionado de
forma não probabilística intencional, foi constituído por 106 escolares equivalente a 10% da
população (N=1066), de ambos os sexos, na faixa etária entre 8 e 16 anos, matriculados no ensino
fundamental e médio da Escola Municipal José Inácio de Carvalho e Escola Estadual Gov. Walfredo
Gurgel, da cidade de Antônio Martins-RN. Foram adotados como critérios de inclusão: estar
matriculado regularmente nas escolas objeto de análise, ter idade variando de 8 a 16 anos e não
participar das aulas de Educação Física, sendo excluídos, os escolares que não participam das aulas
de Educação Física, aqueles afastados por licença médica e os que se recusarem a participar da
pesquisa. Foi utilizado como instrumento de medida, um questionário para identificar os motivos
que levam os alunos do ensino fundamental e médio, a abandonar as aulas de Educação Física, na
rede municipal e estadual, da cidade de Antônio Martins-RN. Os dados analisados permitiram
observar que os docentes avaliados não dão continuidade ao seu processo de formação acadêmica, a
escola não possui estrutura física nem suporte pedagógico através de materiais esportivos para o
adequado desenvolvimento das atividades, sendo esses fatores, responsáveis pela desmotivação nas
aulas de Educação Física, tanto dos docentes como discentes.
Palavras-chave: Estudantes; Evasão; Motivação.

1 Discente do Curso e Educação Física –FAEF/UERN
2 Professora Adjunto I do DEF/FAEF-UERN
3 Professor Assistente III do DEF/FAEF-UERN
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INTRODUÇÃO
A evasão escolar atualmente é um problema que preocupa muitos educadores. De
acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira INEP, no período entre 2001 e 2005, a taxa anual média de evasão no ensino superior brasileiro foi
de 22% com pouca oscilação, mostrando tendência de crescimento. (LOBO et al., 2007).
Recente estudo baseado em dados do instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE, 2010), concluiu que a maior causa para a evasão escolar no Brasil é o desinteresse pelas
atividades realizadas na escola.
A escola que conhecemos trabalha com o que chamamos de conhecimentos
sistematizados na forma de disciplinas e é responsável pela escolarização dos corpos, habilitando-os
ao exercício social e profissional.
A Educação Física constitui um componente curricular que assimila (res) significações
acerca da cultura de movimento humano e como um todo, enfrenta grandes problemas com relação
a sua aprovação como disciplina na escola, por parte dos alunos. A desvalorização da mesma nos
dias atuais é grande, o que leva a uma significativa evasão das aulas, especialmente no ensino
médio.
Sensibilizamos com a problemática da evasão nas aulas, objetivou-se neste estudo
descritivo, analisar os motivos que levam os alunos do ensino fundamental e médio, a abandonar as
aulas de Educação Física, na rede municipal e estadual, da cidade de Antônio Martins-RN.
MATERIAL E MÉTODO
O presente estudo do tipo descritivo, com corte transversal, foi desenvolvido no período
de agosto de 2011 a julho de 2012.
A população foi composta por 1066 escolares, sendo o grupo amostral, selecionado de
forma não probabilística intencional, composto por 10% da população (n = 106) de ambos os sexos,
na faixa etária entre 8 e 16 anos, matriculados no ensino fundamental e médio da escola municipal
José Inácio de carvalho e escola Estadual Gov. Walfredo Gurgel, da cidade de Antônio Martins-RN.
Foi utilizado como instrumento de medida, um questionário para identificar os motivos
que levam os alunos do ensino fundamental e médio, a abandonar as aulas de Educação Física, na
rede municipal e estadual, da cidade de Antônio Martins-RN. Durante a aplicação do questionário,
foi resguardada a proteção à privacidade e o anonimato do participante na apresentação dos
resultados, garantindo-se os preceitos éticos preconizados pela Res. 196/96-CNS. Foi também
garantido o esclarecimento antes e depois da realização da pesquisa, a livre participação e o direito
do participante de se retirar da pesquisa em qualquer momento.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao analisarmos a formação pedagógica do educador, fica evidente que o professor da
disciplina em análise é graduado com formação específica na área, no entanto o mesmo não
participa de cursos de atualização pedagógica, ou seja, não faz sua formação continuada através de
cursos de atualização como também nos cursos de Pós-Graduação.
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Tabela 1 - Perfil do professor envolvido no estudo
Atuação
Professor
Formação
Cursos
atualização
Participação
Ativa

n

%

Educação
Física
N
Sim

118
118
57

100
49

Não
N
Sim

61
118
55

51
100
47

Não
63
53
Fonte: Dados coletados pelos pesquisadores
Como diz Tardif (2008, p.21) “ensinar é mobilizar uma ampla variedade de saberes”.
Sendo assim a prática pedagógica requer do professor um constante aperfeiçoamento, que se
consolida em virtude da expansão do conhecimento e das grandes transformações sociais, exigindo
de todo profissional pesquisa e reflexão.
Segundo Freire (1997, p.43-44), na formação permanente dos professores, o momento
fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. È pensando criticamente a prática de hoje ou de
ontem que se pode melhorar a próxima prática. O próprio discurso teórico necessário reflexão
crítica, tem de ser de tal modo concreto que quase se confunda com prática.
O seu distanciamento epistemológico da prática enquanto objeto de sua análise, deve
dela aproximá-lo ao máximo. Quanto melhor faça está operação tanto mais inteligente ganha na
prática em análise e maior comunicabilidade exercem em torno da superação da ingenuidade pela
sua rigorosidade.
Fica evidente que o profissional deve buscar subsídios teóricos que respalde com
eficácia sua interação com a prática. Visto que é na relação de teoria e prática que os docentes
encontram maiores dificuldades, então é fundamental uma reflexão crítica sobre a prática, para
construir uma ação que envolva os educados e desenvolver uma aprendizagem significativa.
De acordo com o pensamento de Libâneo (1994, p.16), o trabalho docente é “parte
integrante do processo educativo mais global pelo qual os membros da sociedade são preparados a
participar na vida social. A prática educativa é um fenômeno social e universal sendo uma atividade
humana necessária a existência e funcionamento de todas as sociedades”.
O que se refere aos motivos que levam os alunos a abandonar as aulas de educação
física, verifica-se na tabela 2, que um pouco mais da metade discentes analisados classificam as
aulas com boa estratégia de motivação, mas consideram que o espaço físico de má qualidade venha
a contribuir para o desgaste na aprendizagem e evasão, relatam também a monotonia com que são
executadas as aulas, dizem que exercem uma participação ativa mas muitas vezes se torna cansativo
pois não há estímulo, nem um projeto condizente com suas expectativas.
Segundo Brasil, (2001,p.79),faz parte do trabalho docente saber o que pretende ensinar;
diagnosticar o que os alunos sabem e pensam sobre o tema de estudo, definir suas intenções de
ensino escolher, escolher a atividade pedagógica adequada e o material didático pertinente para
cada situação avaliar as repercussões de suas intenções e quais as dificuldades na aprendizagem.
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Tabela 2- Motivos para evasão nas aulas de educação física
MOTIVOS DA EVASÃO

n

%

RUIM

68

58

BOM

50

42

Falta de interesse do aluno

41

35

Falta de material esportivo

29

24

Distância entre escola e Residência

22

19

Horários inadequados

20

17

Senso de humor do professor

06

5

Ntotal

118

100

Estrutura espaço físico

Fonte: Dados coletados pelos pesquisadores
Durante a pesquisa realizada, foram elencados, pelos alunos, alguns itens que podemos
projetar até mesmo de uma forma mais generalizada, pois refletem uma tendência mais global do
problema, como:
a- A precariedade do espaço físico em que são realizadas aulas e práticas esportivas,
ressaltando que a grande maioria das escolas não possui uma área própria, ou mesmo um local na
própria escola para estas atividades. A falta de estrutura física básica adequada ofertada pela escola,
foi um aspecto relevante apontado por 58% dos entrevistados, sendo este fator interveniente na
motivação dos alunos durante o desenvolvimento das aulas. Como já informado, as escolas por não
possuírem um local próprio para as atividades físicas, se obrigam e obrigam aos alunos e
professores recorrerem aos locais disponíveis para a aplicação da disciplina, e normalmente os
locais disponíveis são longe da escola, fazendo com que os alunos se desinteressem e se
desestimulem pelas e aulas e acabem se evadindo da disciplina.
Assim, vê-se que o sistema educacional é extremamente falho e não propicia o mínimo
necessário, ou seja, um espaço físico, para que as aulas de educação física sejam adequadamente
ministradas, o que muitas vezes, até inviabiliza a realização das aulas. Imagine-se, por exemplo,
que, conforme a opinião dos entrevistados, os mesmos são obrigados a se deslocarem para uma
quadra de esporte que fica a até acerca de dois quilômetros da escola.
b-- Falta de interesse do aluno: alguns alunos desde cedo já apresentam certa aversão pela
atividade física em si, por fatores diversos, como a falta de aptidão para atividades físicas e
esportivas, fatores estéticos, problemas de saúde, entre outros, o que já afasta qualquer possibilidade
deles tentarem iniciar as atividades físicas, pois além dos problemas citados, o que agrava a situação
é receio da recusa social dos demais alunos, pois como vemos em muitos casos o “bullying” torna a
criança vítima introvertida e antissocial. Diante de todas essas dificuldades, ainda 35% dos
entrevistados se mostraram desinteressados em participar das aulas de educação física alegando os
mais diversos motivos, tais como: problemas financeiros que os obrigam, muitas vezes, a trabalhar
no horário das aulas de educação física; também alegam que não são motivados a participarem de
gincanas ou competições e , assim, “rebelam-se” como tradicionalmente acontece e passam a seguir
uma linhagem que se segue constantemente, ou seja, evadir-se das aulas. E, como bem afirmou
Freire (1997) ”Formar é muito mais do que puramente treinar o educando no desempenho de
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destrezas”, Ou seja, o educador não deve apenas tentar “adestrar” o aluno a comparecer às aulas,
mas sim dar-lhes motivos para que compareçam.
Essa atividade docente não é exercida sobre objetos inanimados, mas sim envolvendo
outras pessoas. Portanto, o docente deverá levar em consideração as variáveis culturais, étnicas,
religiosas, familiares, dentre outras, de cada pessoa, a fim de tentar compreendê-la da forma mais
adequada possível; pois, a partir desse conhecimento das pessoas envolvidas no processo de
aprendizado, o docente poderá planejar e adequar suas atividades de forma a aproximá-la o máximo
possível da realidade de cada pessoa, ou seja, o processo de aprendizado poderá ser construído da
parte para o todo; de forma, a torná-lo mais eficaz e atrativo a cada um dos participantes.
Em um contexto onde o elemento humano com todos os seus valores, sentimentos,
atitudes, aspirações, etc., é predominante entender esse elemento humano torna-se indispensável
para que o docente atinja o seu objetivo maior que é o aprendizado.
c- A ausência de materiais próprios e específicos para a prática das aulas, havendo
sempre improvisações e simulações não adequadas ao real objetivo da Educação Física e do próprio
exercício físico em si. A falta de material para o aperfeiçoamento das aulas foi citado por 24% dos
alunos entrevistados, o que comprova que a escola não possui uma estrutura adequada para que o
professor possa desenvolver suas atividades de forma eficaz, tornando suas aulas mais atraentes e,
dessa forma, contribuindo para a redução da evasão escolar. O material didático é um instrumento
específico de trabalho na sala de aula: informa, cria conflitos, induz à reflexão, desperta outros
interesses, motiva, sistematiza conhecimentos já mencionados, introduz problemática, propicia
vivencias culturais literárias e científicas sintetiza ou organiza informações e conhecimentos
avaliam conquistas.
d- Horários das aulas: como tais atividades são segregadas das demais disciplinas, as
aulas são direcionadas, geralmente, para horários bem diferentes das aulas normais, normalmente
pela manhã, bem cedo, aliando esse fato, a distância do local, e que orgânica e fisiologicamente está
comprovado que crianças e adolescentes tendem a acordarem mais tarde, há também a
incompatibilidade de horários, pois alguns alunos trabalham nos horários das aulas, tornando assim
este misto, um fator relevante para a evasão destas aulas. Cerca de 17% dos entrevistados revelaram
que não participam das aulas de educação física em virtude dos horários das mesmas serem
inadequados às suas realidades, e isso torna as aulas extremamente cansativas, não contribuindo
assim para o bem estar da saúde que de fato é o foco principal da disciplina.
d- Falta de interesse e de bom relacionamento do professor, também foram citados
problemas direcionados ao professor, logicamente, que temos que filtrar todos os dados obtidos,
para gerar informações mais embasadas e confiáveis, porém, sabemos que muitas escolas não
possuem um professor preparado e qualificado para exercer essa função, o que automaticamente,
transmite esse desprepara para os alunos, que como primeira e logicamente, a primeira rota de fuga
é o abandono das aulas. De acordo com o resultado da pesquisa realizada foram atribuídos alguns
fatos ao educador que pode caracterizar a má ineficiência na execução do ensino, 5% dos
entrevistados responderam que acham o professor chato, elucidando tal afirmação, compreende-se
que para se ter autonomia às vezes não é preciso exercer -autoritarismo, pois o bom relacionamento
entre professor e aluno é fundamental para uma execução sadia no cotidiano do espaço de sala de
aula de sala .
De acordo com o pensamento de Tardif (2008,p.50), o docente, no exercício de suas
atividades, não atua sozinho, estando em constante interação com outras pessoas, começando pelos
alunos, passando pelo demais docentes e demais pessoas que participam do processo pedagógico.
A noção de conhecer hoje exige uma forma globalizada de entendimento a informação
que só se transforma em conhecimento se possível organizar e resolver, a escola não pode continuar
trabalhando um conhecimento imutável numa perspectiva cumulativa, o processo de globalização
revolucionou até mesmo o convívio das pessoas, proporcionando enormes mudanças onde os
indivíduos passaram a ser mais livres,mais críticos e mais conhecedores dos seus direitos. No
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entanto, requer-se cada vez mais de professores orientados, ativos que buscam transformar e
questionar o contexto ao seu redor, ligando todos os aspectos que levem ao conhecimento coerente
e crítico, voltado para a realidade dos educados, possibilitando um conflito cognitivo desafiando a
mente e a construção do saber.
A escola como instituição social precisa, de forma qualitativa, subsidiar mecanismos
para que os educadores busquem e possam direcionar melhores propostas e práticas inovadoras, que
venham a atender um ensino de qualidade baseado na motivação e no interesse dos alunos, visto
que as transformações da sociedade fazem da vida cotidiana um aceleramento contínuo não
oportunizando mais espaço para um ensino mecânico voltado para a simples transmissão do
conhecimento.
É importante enfatizar que todos esses problemas sistematicamente expostos, apesar de
terem uma abrangência generalizada de acordo com o questionário proposto, sabemos que há outras
partes relevantes envolvidas neste tema, e que possuem suas visões próprias e também importantes
para os fatores que culminam na evasão escolar e especificamente na evasão das aulas de Educação
Física. Temos plena convicção que somente com a união e debates de todas as partes responsáveis,
é que chegaremos e teremos as soluções e maneiras de fazer com que nossos alunos possam ter
mais interesses e motivações em permanecer em sala de aula.
Diante do contexto, fica evidente que a prática pedagógica deva estar voltada pra os
anseios dos alunos dando ênfase e prioridade as suas inquietações tentando motivá-los e a partir da
motivação construir uma participação ativa e construída criticamente.
CONCLUSÃO
A partir de uma análise crítica, pode-se observar que os docentes avaliados não dão
continuidade ao seu processo de formação acadêmica, a escola não possui estrutura física nem
suporte pedagógico através de materiais esportivos para o adequado desenvolvimento das
atividades, sendo esses fatores, responsáveis pela desmotivação nas aulas de Educação Física, tanto
dos docentes como discentes.
Fica claro a necessidade de mudança em primeira mão do educador que liga diretamente
com o ensino, como também da estrutura física do espaço escolar e material adequado contribuindo
para uma melhor oferta de atividades prazerosas e alegres, que possa estimular a motivação dos
alunos pelas aulas de Educação Física na escola.
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FERIDAS ONCOLÓGICAS: AVALIAÇÃO E TRATAMENTO POR ENFERMEIROS DA
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DE CAICÓ/RN
Isabelle Campos de Azevedo1; Roberta Kaliny de Souza Costa2; Cristyanne Samara Miranda de
Holanda3
RESUMO: O objetivo do presente estudo foi investigar a avaliação e o tratamento de feridas
oncológicas realizada pelos enfermeiros da Estratégia Saúde da Família - ESF de Caicó/RN. A
coleta de dados ocorreu no período de setembro a dezembro de 2011, utilizando-se como
instrumento um roteiro de entrevista estruturado, aplicado com 14 enfermeiros que atuam nas
unidades de saúde do município. Os resultados mostraram lacunas no conhecimento dos
enfermeiros, englobando o domínio de conteúdos e técnicas, no que diz respeito à prestação de
cuidados aos portadores de feridas oncológicas. A presente análise evidenciou que os profissionais
enfrentam dificuldades na assistência em função de problemas na organização do serviço e de
limitações na escolha do tipo de curativo, materiais e medicamentos a serem utilizados nessas
lesões, atreladas à falta de capacitação e às possíveis falhas no processo formativo. Tais dados
apontam a necessidade iminente de preparação dos enfermeiros que prestam cuidados às pessoas
com lesões tumorais, bem como a organização do serviço, com criação e implantação de protocolos
assistenciais para melhoria do acesso e da assistência aos lesionados, familiares e cuidadores.
PALAVRAS-CHAVE: Cuidados de enfermagem; feridas e ferimentos; neoplasias
INTRODUÇÃO
As feridas oncológicas são lesões cutâneas descritas como o resultado da infiltração de
células malignas na pele, que acometem de 5 a 10% dos portadores de câncer, através de metástases
ou por meio de contato prolongado com fatores de risco para o seu desenvolvimento (SILVA;
FIGUEIREDO; MEIRELES, 2010).
Estas lesões neoplásicas ou tumorais apresentam mau prognóstico, não cicatrizam e
exigem cuidados paliativos para minimizar os sintomas, diminuir complicações e melhorar a
qualidade de vida, aliviando o sofrimento do paciente e sua família (ACADEMIA NACIONAL DE
CUIDADOS PALIATIVOS, 2009).
Nos municípios carentes de ambientes hospitalares que prestem cuidados paliativos,
como é o caso de Caicó/RN, os portadores de feridas oncológicas são assistidos, na maioria das
vezes, na rede de Atenção Básica (AB), como a Estratégia Saúde da Família - ESF que, dentre as
ações planejadas e executadas, deve desenvolver ações no âmbito individual e coletivo, que
abranjam a promoção e a proteção da saúde, a prevenção do câncer, bem como o diagnóstico
precoce, apoio terapêutico, cuidados paliativos e ações clínicas de acompanhamento dos doentes
tratados, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde (BRASIL, 2009a).
Tendo em vista que o cuidado de feridas se constitui em um problema importante da
prática diária do enfermeiro, o mesmo deve estar munido de conhecimento e competência técnica
para identificar, avaliar e tratar essas lesões tumorais, proporcionando uma assistência
individualizada e integral ao portador e sua família (SANTOS et al, 2010).
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Neste sentido, esse estudo tem por objetivo investigar a avaliação e o tratamento de
feridas oncológicas pelos enfermeiros da ESF de Caicó/RN. O conhecimento acerca do cuidado
prestado pelos enfermeiros a pessoas com lesões tumorais oferece contribuições à produção
científica na área, além de elementos para melhor planejamento das ações nos serviços de saúde,
elaboração de estratégias de qualificação profissional e melhoria da assistência para o atendimento
às necessidades do usuário e sua família.
METODOLOGIA
A trajetória metodológica nesse estudo teve seu embasamento nos critérios da pesquisa
exploratório-descritiva, com delineamento quantitativo não-experimental. O cenário de
desenvolvimento da pesquisa foram as Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF), localizadas
no município de Caicó/RN.
A coleta de dados ocorreu no período de setembro a dezembro de 2011, sendo
entrevistados 14 enfermeiros da ESF do município de Caicó/RN, incluídos na pesquisa por
atenderem aos seguintes critérios: atuar nas unidades da ESF de Caicó/RN e aceitar participar da
pesquisa. Todos os sujeitos que atenderam aos critérios de inclusão foram convidados e esclarecidos
sobre os propósitos do estudo, sendo respeitado, principalmente, o interesse e a concordância em
participarem.
Como instrumento de coleta de dados utilizou-se um roteiro de entrevista estruturado,
gravada com auxílio de aparelho MP4, referentes a duas categorias de análise: 1) Caracterização
dos sujeitos da pesquisa; 2) Avaliação e tratamento de feridas oncológicas pelos enfermeiros da
ESF.
Depois de coletados, os dados foram digitados em planilha eletrônica do Microsoft
Excel 2000 XP, tabulados e organizados em tabelas e gráficos, contendo a frequência simples e
absoluta dos dados. Estes foram, posteriormente, confrontados com os achados da literatura sobre o
tema.
O estudo tem como referencial ético a Resolução de nº 196/96 do Conselho Nacional de
Saúde (BRASIL, 1997), tendo sido submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do
Estado do Rio Grande do Norte (CEP-UERN), e autorizado mediante o protocolo 031/2011, com
parecer de aprovação homologado em 15 de julho de 2011.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os enfermeiros que compõem as equipes de saúde da família de Caicó/RN são em sua
maioria adultos jovens, na faixa etária de 21 a 30 anos (86%), do sexo feminino (64%), que
concluíram o curso de graduação no período de 2007 a 2011 (86%), com uma média de 2,7 anos de
formados.
Quando questionados se estudaram conteúdos sobre feridas oncológicas durante a
formação acadêmica, grande parte afirmou que não teve aproximação com a temática na graduação
em enfermagem e poucos participaram de treinamento sobre esse tipo de lesão cutânea (Tabela 1).
Sobre a formação específica em feridas constatou-se que a metade dos enfermeiros
participou de cursos de formação complementar sobre o tema, sendo a maioria destes representada
pelas capacitações, seguida das especializações (Tabela 1).
Em relação à oportunidade de prestar cuidados a pessoas com feridas oncológicas na
ESF, a maioria dos enfermeiros entrevistados mencionou não ter tido essa chance (Tabela 1).
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Tabela 1 – Perfil de formação profissional dos enfermeiros que atuam na Estratégia Saúde da
Família – ESF de Caicó/RN. Caicó, Rio Grande do Norte, dezembro de 2011.
Variáveis
Categorias
n
%
Ano de conclusão da graduação
2002 a 2006
2
14
2007 a 2011
12
86
Estudou conteúdos sobre feridas oncológicas durante a graduação
Não
9
64
Sim
5
36
Possui algum tipo de formação específica em feridas
Não
7
50
Sim
7
50
Participou de curso ou treinamento sobre feridas oncológicas
Não
12
86
Sim
2
14
Prestou cuidados a pessoas com feridas oncológicas
Não
8
57
Sim
6
43
Total
14
100
Fonte: Dados do pesquisador
Nesse estudo, quando questionados sobre os tipos de feridas oncológicas mais
prevalentes na ESF onde atuam, os sujeitos mencionaram as lesões tumorais relacionadas ao câncer
de mama, seguidas das feridas advindas do câncer de pele (não melanoma) e em consequência do
câncer de próstata (Gráfico 1).
Gráfico 1 – Tipos de feridas oncológicas mais prevalentes na Estratégia Saúde da Família – ESF de
Caicó/RN. Caicó, Rio Grande do Norte, dezembro de 2011.

Fonte: Dados do pesquisador.
Esses dados corroboram com pesquisa realizada por Simino (2009) em Unidades de
Saúde da Família do Distrito Oeste de Ribeirão Preto/SP, na qual o tipo de câncer mais prevalente
foi o de mama (42,8% dos casos), seguido pelos cânceres de pele (não melanoma) (14,3%), próstata
(14,3%) e de colo do útero (7,1%).
Esses tipos de câncer são alvo de programas de prevenção e controle, desenvolvidos
pelo Ministério da Saúde, em ação conjunta com estados e municípios brasileiros, que contemplam
serviços de detecção precoce, diagnóstico, tratamento e reabilitação em todos os níveis de atenção,
a fim de reduzir a mortalidade e as repercussões físicas, psíquicas e sociais dos portadores
(CANIDO et al., 2007).
Por se configurar como a porta de entrada dos usuários no sistema de saúde, as unidades da
atenção básica, representadas pela Estratégia Saúde da Família, concentram a maioria das ações
estratégicas voltadas à prevenção e ao controle das neoplasias, envolvendo, sobretudo, a assistência
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de pessoas com câncer e outros problemas decorrentes dessa doença crônica, dentre eles as feridas
oncológicas (BRASIL, 2009b).
O cuidado a pessoas com lesões tumorais, dentre outras ações, envolve a realização de
uma avaliação criteriosa do paciente e da ferida, sendo primordial a observação de características
desta relacionadas à: localização; tamanho; tipo de tecido presente (desvitalizado, ulceroso,
necrótico, epitelização); presença de fístula; quantidade e natureza do exsudato; presença e nível do
odor; episódios de sangramento; natureza e tipo de dor; presença de dor associada a trocas de
curativos e limpeza da ferida; sinais de infecção; condição da pele ao redor da ferida, prurido,
apresentação/configuração, área de envolvimento e etiologia oncológica (FIRMINO, 2005;
BRASIL, 2009b; SALTZ; JUVER, 2009; SANTOS, 2007), uma vez que a aparência dessas lesões
varia de acordo com o tipo de célula cancerígena em proliferação, com sua localização ou com o
tipo do câncer (SILVA; FIGUEIREDO; MEIRELES, 2010).
A respeito dos aspectos da ferida oncológica avaliados durante a prestação de
assistência, os enfermeiros do estudo referiram dimensão/tamanho da lesão (36%); presença de
infecção, presença de exsudato, cicatrização e necrose (29%); tipos de tecidos presentes na lesão,
tecido de granulação e profundidade (21%); e sangramento, localização e condições de higiene
(14%). Dentre outras características, ainda foram citadas o odor e a dor. Observando esses dados é
possível perceber deficiências na descrição das características da ferida oncológica avaliadas pelos
enfermeiros, uma vez que muitos aspectos importantes não foram abordados pela maioria dos
entrevistados.
A dificuldade de proceder a avaliação de feridas pelos profissionais de saúde,
geralmente, encontra-se associada à falta de experiência, treinamento específico ou deficiência no
conhecimento a respeito do que é fundamental ao examinar uma lesão cutânea (MORAES;
OLIVEIRA; SOARES, 2008). Essa carência de competência técnica para avaliar a ferida,
entretanto, determinará o tipo de curativo e a indicação da cobertura adequados, uma vez que são as
características da lesão que vão orientar a escolha do tratamento.
Quando questionados sobre o tipo de curativo utilizado em portadores de feridas
oncológicas, os enfermeiros mencionaram empregar o aberto (29%), o oclusivo (21%), o curativo
guiado pelas características da lesão tumoral (21%), o prescrito pelo médico (7%) e outros ainda
relataram não saber responder (29%). Esse resultado mostra que os curativos em lesões tumorais
utilizados pelos enfermeiros da ESF de Caicó/RN são muito variados e que um pequeno número de
entrevistados faz uso do tipo mais indicado ou orientado pelos aspectos da ferida. Tal situação
denota a existência de insegurança na condução do tratamento da lesão, necessitando, em alguns
casos, da intervenção do médico na prescrição do tipo de curativo.
Em se tratando das feridas oncológicas, especificamente, os curativos oclusivos são
considerados como a primeira opção a ser utilizada no tratamento, em especial, quando o objetivo é
absorver a exsudação intensa, conter o frequente sangramento e reduzir o odor da lesão e a dor do
paciente (LEITE, 2007; SANTOS, 2007; SILVA; FIGUEIREDO; MEIRELES, 2010).
Em alguns casos, o tratamento da ferida exige a utilização de curativos associados à
coberturas, na qual são aplicadas substâncias farmacológicas de uso tópico para limpar e controlar,
principalmente, sangramentos, o exsudato e o odor fétido característicos desse tipo de lesão cutânea.
Sobre os produtos utilizados no tratamento da ferida oncológica os enfermeiros citaram:
soro fisiológico (71%), gaze (43%), óleo de girassol e colagenase (29%), povidine/PVPI, papaína e
atadura (14%), fibrase (7%). Um número considerável de entrevistados (29%) mencionou também
não ter conhecimento sobre materiais e medicamentos usados no tratamento de feridas oncológicas
e que realizavam curativo de acordo com a prescrição médica (14%). Esses dados requerem atenção
especial, pois boa parte dos entrevistados afirmou não conhecer produtos para o tratamento dessas
feridas e outros ainda referiram algumas substâncias cujo uso não é recomendado na terapêutica de
lesões tumorais, a exemplo do óleo de girassol, da papaína e da fibrase.
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Dentre os produtos listados pelos entrevistados, apenas o soro fisiológico, a gaze, a
colagenase e o PVPI são abordados por estudiosos do assunto como recursos utilizados no
tratamento de lesões tumorais (LEITE, 2007; BRASIL, 2009B; SCHADECK; NAKAMURA, 2009;
SALTZ; JUVER, 2009). Além desses, a clorexidina degermante, sulfadiazina de prata, carvão
ativado, alginato de cálcio, metronidazol e hidróxido de alumínio também são citados na literatura,
porém não foram referidos pelos sujeitos do estudo.
A deficiência na indicação do tipo de cobertura utilizada no tratamento de feridas ainda
se constitui numa dificuldade a ser superada por muitos profissionais de saúde envolvidos no
cuidado a pessoa lesionada. Essa escolha do produto a ser utilizado na lesão é uma etapa
determinante do tratamento e vai exigir acurada avaliação semiológica do lesionado e da ferida,
bem como conhecimento das características de cada medicamento e finalidade dos curativos, além
dos aspectos como o custo, acessibilidade do portador e do serviço de saúde, facilidade de manejo,
dentre outros (SILVA; FIGUEIREDO; MEIRELES, 2009).
Cuidar de feridas oncológicas não é algo simples e envolve disponibilidade de produtos
específicos para tratar os seus diferentes tipos, conhecimento do profissional e do lesionado acerca
dos fatores intervenientes e recursos humanos suficiente (PEREIRA et al., 2010), além de
estruturação do serviço de saúde para atender as necessidades dos usuários, garantindo o
envolvimento dos mesmos no programa de prevenção e tratamento de feridas, mediante a realização
de atividades de educação em saúde.
A despeito do desenvolvimento de ações educativas junto as pessoas com feridas
oncológicas, mais da metade dos entrevistados relatou não realizar atividades desse tipo (Gráfico 2),
devido à sobrecarga com outras atividades e da grande demanda de usuários para atendimento na
unidade, não restando tempo disponível para a educação em saúde no cronograma de atividades.
Gráfico 2 – Desenvolvimento de ações educativas junto aos portadores de feridas oncológicas e
seus familiares/cuidadores pelos enfermeiros da Estratégia Saúde da Família – ESF de Caicó/RN.
Caicó, Rio Grande do Norte, dezembro de 2011.

Fonte: Dados do pesquisador.
A atuação do enfermeiro em muitos serviços de saúde tem sido marcada por cargas
horárias excessivas e, muitas vezes, múltiplas e fatigantes funções, relacionadas à coordenação de
sua equipe; envolvimento com o tratamento, diagnóstico e prevenção de doenças; vivência de
dificuldades em função da falta de recursos e transporte, condições financeiras e materiais de
trabalho (FONTANA; SIQUEIRA, 2009). Enfim, há sobrecarga de atividades que podem ser
causadoras da escassez de tempo para as ações de educação em saúde com os usuários, entre eles os
portadores de feridas oncológicas e seus familiares.
Contudo, é importante que esse profissional realize ações educativas e forneça as
devidas orientações sobre o tratamento, esclarecendo dúvidas, contemplando assuntos sobre os
produtos a serem utilizados nas lesões, o período de troca de curativos e possíveis complicações
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durante os cuidados (LEITE, 2007). Tais ações são fundamentais para a continuidade da assistência,
especialmente, quando na ausência do profissional de saúde.
Dentre as ações educativas realizadas pelos enfermeiros da ESF com portadores de
feridas oncológicas e familiares, a maioria concentra-se nos temas relacionados à orientação sobre
higiene da lesão (33%); ao processo de cicatrização, forma asséptica de manusear o ferimento e o
tipo de alimentação que favorece a cicatrização (33%); à higiene pessoal e do ambiente (17%); à
informação sobre todos os procedimentos a serem realizados no cuidado com a ferida (Gráfico 4).
O treinamento de pacientes e seus cuidadores, além da capacitação da equipe de
enfermagem tem grande importância no processo do cuidado de lesões cutâneas (LEITE, 2007), até
mesmo porque no âmbito domiciliar, os familiares e as próprias pessoas com feridas são,
frequentemente, os únicos responsáveis e provedores de cuidado contínuo (MALAGUTTI;
KAKIHARA, 2010).
A complexidade do cuidado de lesões cutâneas fazem das feridas oncológicas um
problema desafiador para o serviço de saúde, especialmente, quando essa assistência não é
desenvolvida em serviços especializados. Isso porque, de maneira geral, a atenção à saúde dos
lesionados exige a intervenção de uma equipe multiprofissional, disponibilidade de diversos
recursos materiais e produtos farmacológicos, profissionais habilitados, medidas preventivas,
diagnósticas e de tratamento, norteadas por protocolos com o objetivo de sistematizar o cuidado em
saúde e melhorar do processo assistencial (DANTAS; TORRES; DANTAS, 2011).
Nesse ínterim, o ambiente dos serviços de saúde ainda impõe, aos portadores de feridas
e seus familiares, muitas dificuldades relacionadas à organização do atendimento, determinadas não
somente pela insuficiência e deficiência na qualificação de recursos humanos, mas também pela
precariedade dos recursos materiais e pela desarticulação dos níveis de complexidade do sistema,
que não conseguem dar respostas às suas necessidades (DEODATO, 2007).
Com relação às dificuldades para o desenvolvimento da assistência aos portadores de
feridas oncológicas, os enfermeiros mencionaram a falta de capacitação sobre esse tipo de lesão de
pele (71%); a escassez de recursos materiais para o tratamento de tais feridas (64%); a inexistência
de pacientes com esse tipo de ferida na ESF, a falta de estrutura física na unidade de saúde da
família e de tempo para a prestação de assistência aos portadores de feridas oncológicas (14%); a
insuficiência de recursos humanos e a falha de comunicação entre o enfermeiro e os agentes
comunitários de saúde (7%).
Resultados análogos foram obtidos em pesquisas sobre a prática dos cuidados paliativos
na atenção básica, nos quais os enfermeiros apontaram barreiras para sua operacionalização, entre
elas o despreparo, a falta de capacitação e de investimento em qualificação profissional para o
manejo de situações que envolvam o paciente e a família, a desarticulação entre os níveis do
sistema e a desorganização do serviço, que não dispõe de recursos e medicamentos para
atendimento (LAVOR, 2006; SIMINO, 2009; ANDRADE et al., 2012).
Os dados do estudo demonstram que os próprios enfermeiros reconhecem suas
limitações para atuação no cuidado a pessoas com feridas oncológicas e sentem a necessidade de
maior preparo para exercer sua função. Porém, a melhoria do acesso e da qualidade do atendimento
aos usuários encontra-se determinada também por deficiências do serviço, que não dispõe de
recursos estruturais, materiais e humanos necessários à assistência prestada na rede básica de saúde.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os cuidados paliativos de feridas oncológicas visam, principalmente, o controle dos
sintomas físicos, psicossociais e a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares, por
meio de avaliação e tratamento adequados, prestados em instituições de alta complexidade,
especializadas em atendimento oncológico. Essa assistência paliativa deverá estar disponível
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também na rede da atenção básica, em unidades da Estratégia Saúde da Família, vislumbrando o
aumento da oferta e a garantia de acesso dos pacientes aos cuidados de saúde, especialmente,
quando na ausência de serviços especializados.
Nesse contexto, o enfermeiro como profissional da equipe de saúde que tem o
tratamento de feridas como uma atividade importante na sua prática assistencial deverá estar
preparado para prestar cuidados a pacientes com lesão tumoral de pele, optando pela terapia
adequada e atendendo suas necessidades.
No cenário da ESF do município de Caicó/RN, os resultados do estudo demonstraram
que, de maneira geral, os enfermeiros apresentam deficiência no conhecimento, englobando o
domínio de conteúdos e técnicas, referente à avaliação e tratamento de feridas oncológicas. A
análise evidenciou que os profissionais enfrentam limitações na caracterização, escolha do tipo de
curativo e indicação de coberturas terapêuticas utilizadas na lesão cutânea maligna, em função de
problemas na organização do serviço, da falta de capacitação e de lacunas no processo formativo.
Tais dados apontam a necessidade iminente de preparação dos enfermeiros que atuam no
acompanhamento de lesionados, bem como de estruturação das unidades de atenção à saúde, com
profissionais, recursos materiais adequados, implantação de protocolos assistenciais para melhoria
do acesso e viabilidade de condutas terapêuticas eficazes no cuidado de pessoas com feridas
oncológicas, familiares e cuidadores.
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HISTOLOGIA GONADAL DO ARIÓCO, Lutjanus synagris LINNAEUS, 1758
(ACTINOPTERYGII: LUTJANIDAE), PRESENTE NA COSTA BRANCA-RN.
Jamillys Silva de França¹; Maísa Clari Farias Barbalho de Mendonça²; Ana Claudia Sales Rocha
Albuquerque3; Raíssa Vitória Vieira Leite4; Renata Fernanda Gomes Costa5
RESUMO: O objetivo da presente pesquisa foi analisar as gônadas do Lutjanus synagris, presente
na Costa Branca do RN e identificar as fases de desenvolvimento ovariano e seus estágios de
maturação. As coletas foram realizadas mensalmente durante o período de setembro de 2011 a maio
de 2012. Após a captura os exemplares foram acondicionados em caixa isotérmicas e transportados
para o Laboratório de Ictiologia da UERN. Os exemplares passaram pelos procedimentos
biométricos, onde foram obtidos o comprimento total e padrão, em centímetros (cm) e o peso total,
em gramas (g), em seguida foram abertos para a retirada das gônadas, as quais foram fixadas em
solução de formol a 10% durante 24h e posteriormente armazenadas em uma solução de álcool a
70% e após foram selecionadas para a análise microscópica. A partir da análise foram identificadas
três estádios maturacionais (virgem ou imaturo, em maturação (final e intermediária) e maduro ou
em desova), e cinco fases de desenvolvimento ovariano, sendo células germinativas jovens ou
ovogônias (cromatina-nucleolar); ovócitos do estoque de reserva ou perinuleolar; ovócitos com
vitelogênese lipídica; ovócitos com vitelogênese lipídica e protéica: (vitelogênese); ovócitos com
vitelogênese completa (maduro). Também foram observadas as presenças de outras estruturas no
processo de desenvolvimento ovocitário, como ovócito atrésico, corpos marrons e células
foliculares.
PALAVRAS-CHAVE: Lutjanus synagris; Desenvolvimento gonadal; Reprodução; Costa Branca.
INTRODUÇÃO
O Lutjanus synagris LINNAEUS, 1758, é vulgarmente conhecido no Nordeste Brasileiro
como ariocó. Esta espécie possui hábitos demersais e ocorre em fundos rochosos ou em ambientes
recifais coralíneos e habitats adjacentes, até cerca de 400m de profundidade em todo o Atlântico
Ocidental e Tropical (ALLEN, 1985). Segundo Lima (2004) esta espécie está entre as dez principais
mais capturadas através da linha de pesca na Costa Central do Brasil, com uma produção
aproximadamente de 600 ton/ano, e no estado do Ceará está entre as sete mais capturadas (IBAMA,
2005). Ela pertence à Ordem Perciformes, Família Lutjanidae, a qual possui 16 gêneros e 103
espécies, a mais diversificada de todas as ordens de peixes, também a maior ordem entre os
vertebrados (FISHER, 1978; NELSON, 1994).
No Brasil os primeiros estudos foram realizados no estado do Ceará, sobre idade e
crescimento (ALEGRIA e MENEZES, 1970) e fecundidade (GESTEIRA e ROCHA, 1976), SousaJunior, Silva e Salles (2008), estudaram também sobre aspectos do desenvolvimento ovariano e
padrões reprodutivos.
_________________________
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No Golfo do México o ariocó também possui um grande valor comercial, suas primeiras
investigações foram estudos sobre sua biologia pesqueira (TORRES-LARA e SALAS, 1990) e
ecologia e dinâmica populacional (RIVERA-ARRIAGA, 1996).
Os lutjanídeos, por serem importantes recursos pesqueiros, estão sendo ameaçados pela
pesca predatória, por isso, é importante os estudos sobre sua reprodução. Segundo Murua et al.
(2003) pesquisas sobre os aspectos reprodutivos têm servido de parâmetros para o entendimento dos
mecanismos que envolvem a perpetuação das espécies e também para fornecer subsídios para a
gestão pesqueira. Diante do exposto a presente pesquisa tem por objetivo caracterizar a organização
histológica do Lutjanus synagris e seus estágios de maturação para a compreensão da
gametogênese.
MATERIAL E MÉTODOS
A área de coleta encontra-se na região da Costa Branca, situada ao norte do estado do
RN, na divisa com o Ceará, abrangendo vários municípios, entre Areia Branca, São Cristovão e
Ponta do mel. Os peixes coletados são oriundos principalmente da praia de Areia Branca, que se
encontra distante 327 km, da capital, Natal. Os indivíduos foram capturados em coletas mensais
durante o período de setembro de 2011 a maio de 2012, por meio da pesca artesanal, utilizando
diversos petrechos de pesca, como linha de mão, redes de emalhar, entre outros. Após a captura, os
exemplares foram acondicionados em caixas isotérmica e transportados para o laboratório de
ictiologia, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN, no Campus Central,
Mossoró, RN. Os exemplares passaram pelos procedimentos biométricos, onde se obteve dados de
comprimento total e padrão, em centímetros (cm) e peso total, em gramas (g), em seguida foram
abertos para a retirada das gônadas, as quais foram fixadas em solução de formol a 10% durante 24h
e posteriormente armazenadas em uma solução de álcool a 70% e após foram selecionadas para a
análise microscópica.
Para o estudo histológico, frações medianas das gônadas foram submetidas à
desidratação em série crescente de álcool etílico, diafanização em xilol, inclusão em parafina
liquida a 60ºC e posteriormente emblocados em fragmentos sob temperatura ambiente. O
seccionamento foi realizado em micrótomo, com cortes de 5µm de espessura. Para identificar o
estágio funcional dos componentes germinativos, as secções histológicas foram coradas em HE. As
lâminas foram analisadas sob microscopia com câmera digital acoplada, para descrição dos
componentes celulares ovarianos, incluindo células somáticas e células germinativas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Estágios de maturação gonadal: A análise histológica, segundo Vazzoler (1996), do L.
synagris, permitiu a identificação de três estádios gonadais: imaturo ou virgem, em maturação
(inicial e intermediária) e maduro ou desovando.
Virgem ou imaturo – as gônadas imaturas (Figura 1) são caracterizadas pela
organização, com lamelas ovígeras em disposição quase paralela que são recobertas por células
basófilas. Possuem ninhos de células germinativas jovens entre as lamelas.
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PO
NG
LO

Figura 1- Fêmea Imatura ou virgem; Lamelas em disposição paralela (LO) e ninhos de células
germinativas jovens (NG); Parede ovariana (PO). Aumento 40x.
Em Maturação – ovários bem organizados, apresentam ovogônias, ovócitos do estoque
de reserva e começa o surgimento de ovócitos com vitelogênese lipídica (Figura 2).

OR

Figura 2- Fêmea em maturação inicial e intermediária; Lamelas em disposição paralela (LO), com
ovócitos do estoque de reserva. Aumento 40x.
Maduro ou em Desova – Neste estágio ocorre uma grande presença de ovócitos com
vitelogênese lipídica e proteica e vitelogênese completa, apresentando aumento em seu diâmetro
(volume). As lamelas ficam distendidas para dar espaço aos ovócitos maduros, surge a presença de
folículos vazios e ovócitos do estoque de reserva continuam presentes colados às lamelas ovígeras
(Figura 3).
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Figura 3- Fêmea madura ou desovando; Lamelas distendidas; Grande número de ovócitos maduros;
Folículos vazios; Ovócitos do estoque de reserva. Aumento 40X.
Desenvolvimento ovocitário:
Segundo Vazzoler (1996), as ovogônias ou células germinativas jovens passam por
profundas modificações ao longo do desenvolvimento. Cada fase do desenvolvimento recebe
denominações distintas por diferentes autores
FASE I: células germinativas jovens ou ovogônias (cromatina-nucleolar):
O Citoplasma é bem escasso, o núcleo intensamente basófilo, geralmente com um único
nucléolo de posição central. Podem ser ovogônias ou ovócitos nas primeiras fases do
desenvolvimento, de tamanho muito reduzido. Aparecem em ovários “virgens”, em repouso e nas
últimas etapas dos ovários em recuperação (Figura4);
FASE II: ovócitos do estoque de reserva ou perinucleolar:
O citoplasma é mais basófilo que na fase anterior. O núcleo apresenta inicialmente um
ou dois nucléolos que vão se tornando mais numerosos e volumosos. Estão presentes em gônadas
em todos os estádios de maturidade, sendo inicialmente arredondados, porém, devido à pressão de
uns sobre os outros podem obter a aparência triangular, oval ou retangular e a partir destes ovócitos
do “estoque de reserva” que irão iniciar a vitelogênese (Figura 5);
FASE III: ovócitos com vitelogênese lipídica:
Ocorre a vacuolização do citoplasma que é a presença de vacúolos que irão armazenar
substâncias que servirão de alimentos para o embrião. O citoplasma apresenta vários nucléolos
arredondados e achatados, porém, nem sempre bem identificados. Observa-se o surgimento de uma
película acidófila acoplada a membrana vitelina rodeada de células foliculares. O conjunto ovócito
+ membrana vitelina + camada de células foliculares é chamado de folículo ovocitário (Figura 6);
FASE IV: ovócitos com vitelogênese lipídica e protéica: (vitelogênese):
O núcleo apresenta contorno irregular e as células foliculares crescem tornando-se mais
alongadas e evidentes (Figura 7);
FASE V: ovócitos com vitelogênese completa (maduro):
Etapa final da gametogênese; são células esféricas, o núcleo é basófilo, de formato
irregular, ocupando menos de 1/10 do volume total da célula. Os grânulos de proteína ocupam
quase toda a superfície do ovulo; os grânulos proteicos aumentam de tamanho e a membrana tornase mais espessa (Figura 8).
Também foram observadas as presenças de outras estruturas no processo de
desenvolvimento ovocitário, como ovócito atrésico, corpos marrons e células foliculares (Figura 9).
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Aumento 100X.

Figura 6- Ovócito c/ vitelogênes lipídica;
Aumento 100X.
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Figura 5- Ovócito do estoque reserva
Aumento 100X.

Figura 7 - Ovócito c/ vitelogênese lipídica e proteica;
Aumento 100X.

Figura 8 - Ovócito c/ vitelogênese completa. Aumento 100X.

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

1252

Figura 9 – Corte histológico apresentando ovócitos atrésicos, corpos marrons e folículos vazios,
indicativo de ovário pós-desova. Aumento 100X.
Baseado nos resultados obtidos por meio dos corte histológicos, podemos inferir que
Lutjanus synagris apresenta desova do tipo parcelada, que é o tipo de desova característica de
espécies tropicais (Fonteles Filho, 1989). Conforme Sadovy (1996) as espécies de peixes recifais
tropicais podem se reproduzir ao longo de todo o ano, mas ter o esforço concentrado em um
determinado período.
CONCLUSÃO
De acordo com a análise histológica do L. synagris, foram observados três estádios
gonadais: imaturo ou virgem, em maturação (inicial e intermediária) e maduro ou desovando e para
o desenvolvimento gonadal foram estabelecidas cinco fases: células germinativas jovens ou
ovogônias (cromatina-nucleolar); ovócitos do estoque de reserva ou perinuleolar; ovócitos com
vitelogênese lipídica; ovócitos com vitelogênese lipídica e protéica: (vitelogênese); ovócitos com
vitelogênese completa (maduro). Também foram observadas as presenças de outras estruturas no
processo de desenvolvimento ovocitário, como ovócito atrésico, corpos marrons e células
foliculares.
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IDENTIFICAÇÃO MOLECULAR DE LEISHMANIA CHAGASI EM CÃES
SOROPOSITIVOS E OS ASPECTOS AMBIENTAIS E SANITÁRIOS EM MOSSORÓ, RIO
GRANDE DO NORTE.
Marcos Antonio de Souza1; Renan Flávio de França Nunes2; Maria Jocileide de Medeiros Marinho3;
Wogelsanger Oliveira Pereira4; Paula Vivianne Souza de Queiroz Moreira5

RESUMO: Este trabalho objetiva identificar a infecção por Leishmania chagasi em amostras de
sangue periférico de cães soropositivos para Leishmania, recolhidos pelo Centro de Controle de
Zoonoses, oriundos da zona Oeste do município de Mossoró/RN, região de alta prevalência da
doença. Arrolou-se, durante o período de agosto de 2011 a Julho de 2012, um total de 23 cães
soropositivos para Leishmania. Para cada cão foi coletado 10 ml de sangue e, após extraído o
material genômico, aplicou-se o método de PCR utilizando oligonucleotídeos complementares de
seqüências de DNA do minicírculo do cinetoplasto da Leishmania. O diagnóstico molecular dos
cães em relação a sua procedência e variáveis estudadas foi analisado pelo teste Qui-Quadrado,
SPSS 22.0, considerando um nível de significância p<0,05. Ao exame clínico 43,4% dos animais
foram classificados como polissintomáticos e o teste molecular revelou uma presença de 73,95% de
positividade entre os cães. A referida zona apresenta um quadro higiênico-sanitário que favorece a
proliferação da doença. A PCR se configura, frente as limitações dos métodos convencionais, como
alternativa no diagnóstico da infecção, podendo predizer um diagnóstico precoce.
PALAVRAS-CHAVE: Cães; Diagnóstico Molecular; Leishmaniose Visceral.
INTRODUÇÃO
A leishmaniose visceral (LV) é causada por um protozoário heteroxênico da espécie
Leishmania chagasi, sendo transmitida principalmente pela picada de flebotomíneos da espécie
Lutzomyia longipalpis, onde o cão é o principal reservatório doméstico do parasita (Alvarenga et
al., 2010; Queiroz et al., 2010; Souza et al., 2010).
Na região Nordeste a LV se apresenta, há muitos anos, sob a forma endêmica (Ximenes et al.,
2000). De acordo com a classificação epidemiológica do Estado do Rio Grande do Norte o
município de Mossoró é considerado de transmissão intensa, com destaque para o perímetro
urbano, e em especial os bairros da Zona Oeste, contribuindo nos últimos 4 anos com 50% dos
casos de LV diagnosticados no Estado. Tem-se observado também, neste período, um crescimento
considerável na taxa de infecção canina atingindo 68.2% em 2009 (SINAN, 2011). Ainda, um
monitoramento realizado no município no período de 2005-2007 (SINAN, 2011) mostrou que o
vetor Lu. longipalpis está presente todos os meses do ano, não apresentando sazonalidade
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conforme observada em outras áreas (Marzochi et al., 1985; Ximenes et al., 1999), podendo
resultar em transmissão contínua de Leishmania para novos animais ou humanos (Amora et al.,
2012; Matos et al., 2012; SINAN, 2011).
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 diagnóstico clínico no cão é difícil não somente em virtude da ausência de sinais como
também pela presença de sintomas comuns a outras moléstias. Os testes sorológicos como RIFI e
ELISA são amplamente utilizados no diagnóstico da LV canina no Brasil por apresentarem alta
sensibilidade e especificidade, embora cães assintomáticos possam demonstrar resultados falso
negativos (Almeida et al., 2005) e reações cruzadas com outros tripanosomatídeos ou outras
espécies de Leishmania, limitando o diagnóstico sorológico (Oliveira et al., 2009).
Considerando as limitações dos métodos de diagnóstico convencionais, as técnicas
moleculares se configuram como alternativas na detecção da infecção leishmaniótica, independente
da imunocompetência ou da história clínica do paciente, o que representa um ponto importante para
melhorar a efetividade das estratégias de controle da doença (Weiss, 1995). O advento da
amplificação de diminutas quantidades de DNA através da reação da polimerase em cadeia (PCR),
por (Saiki et al., 1988), apresenta grande aplicabilidade no diagnóstico da LV, a partir de
oligonucleotídeos desenhados para amplificar regiões específicas do DNA do cinetoplasto e/ou
cromossomo de Leishmania, tornando a PCR um método rápido e sensível no diagnóstico da
infecção, podendo ser realizada no sangue periférico, em aspirados esplênicos e de medula óssea,
além disso, pode ser utilizada em estudos epidemiológicos, porém ainda em nível experimental
(Smyth et al., 1992; Tavares; Fernandes; Melo, 2003). Nesse contexto objetivou-se identificar a
infecção canina por Leishmania chagasi empregando-se a técnica molecular de PCR em sangue
periférico de cães soropositivos recolhidos pelo Centro de Controle de Zoonoses de Mossoró,
associando a infecção às condições higiênico-sanitárias e aos parâmetros de distúrbios ecológicos
antrópicos na Zona Oeste do Município, ambiente de maior prevalência da doença.
MATERIAL E MÉTODOS
Trata-se de um estudo transversal realizado na Zona Oeste do município de Mossoró,
durante o período de agosto de 2011 a julho de 2012. Mossoró localiza-se na região Oeste do
Estado do Rio Grande do Norte, à 5º11’15” de latitude sul e 37º20'39" de longitude e compreende
uma área total de 2.108,9 km2, com clima semi-árido e temperatura média de 29ºC. Caracteriza-se
como uma cidade tipicamente urbana, com crescimento econômico evidente no Estado, e uma
densidade demográfica de 101,90 hab/km (Amora et al., 2012; Drumond & Lima, 2011).
Os animais incluídos no estudo foram oriundos de bairros da Zona Oeste do Município de
Mossoró, tendo em vista que essa região concentra o maior número de casos de LV canina na
cidade (Matos et al., 2012). A amostra foi composta por vinte e três cães capturados pelo Centro de
Controle de Zoonoses de Mossoró (CCZ) com diagnóstico positivo para Leishmania através das
técnicas sorológicas de ELISA (Ensaio Imunoenzimático) e RIFI (Reação de Imunofluorescência
Indireta) de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró. Cada animal participante da
pesquisa recebeu um número identificador, registrando-se os dados do referido animal, tais como:
nome, sexo, idade, raça e endereço do proprietário. Os cães foram agrupados por faixa etária, sendo
considerados jovens aqueles com até dois anos de vida; adultos com idades entre dois e oito anos, e
senis com idades superiores a oito anos. Após a identificação, os cães foram submetidos ao exame
clínico, onde avaliou-se a presença dos sinais sugestivos de LV (perda de peso, unha grande,
alopecia, conjuntivite, dermatites e úlceras). Os animais foram classificados clinicamente segundo
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modelo empregado por Quinnell et al., (2003), onde cada sinal foi medido em uma escala semiquantitativa de 0 a 3 (0= ausente; 1= fraco; 2= moderado e 3= severo) e a soma dos valores
representou o escore clínico global. Cães com escore entre 0-2 foram classificados como
assintomáticos; escore entre 3-6 (oligossintomáticos) e escore entre 7-18 (polissintomáticos).
Amostras de cinco a dez mililitros de sangue, de acordo com o peso estimado do animal,
foram colhidas da veia radial ou femoral dos cães recrutados no estudo utilizando material
descartável. Em seguida as amostras foram acondicionadas em tubos estéreis identificados e com
anticoagulante (EDTA) para a extração do DNA (Grimberg, et al., 1989). Para a reação em cadeia
da polimerase (PCR) foram utilizados oligonucleotídeos complementares de seqüências de DNA do
minicírculo do cinetoplasto da Leishmania, conforme descrito por Smyth et al., (1992). O DNA
molde (5µl) foi adicionado a uma mistura de 15,45µl de água miliQ autoclavada, 2,5µl de tampão
NEB 10x concentrado, 1,0µl de dNTP, 0,5µl de primer FW (5’-GGG GTT GGT GTA AAA TAG3’) e 0,5µl de primer RV (5’- CCA GTT TCC CGC CCC G-3’) e 0,05µl de Taq polimerase. As
amostras passaram pelos seguintes passos: 94°C por 2 minutos, e, em seguida, submetidas a 30
ciclos de desnaturação: 94°C por 30 segundos, anelamento a 58°C por 30 segundos e extensão final
a 68°C por 2 minutos, seguido por 68°C durante 5 minutos, e 10°C por 10 minutos.
A identificação do produto da PCR foi realizada por eletroforese em gel de agarose 1% e
tampão TBE uma vez concentrado adicionando-se 1µl de brometo de etídio. Um volume de 5µl do
DNA amplificado misturado a 2µl de Dye foi aplicado no gel. Um controle negativo (água) da
reação e um controle positivo (DNA de Leishmania) foram utilizados em cada experimento. O gel
foi submetido à corrente constante de 100V e 0,6A durante 30 minutos. A visualização do
fragmento de 805pb foi possível pela absorção da luz ultravioleta e a fotodocumentação foi
realizada através do transiluminador L.Pix Loccus Biotecnologia®. O produto da PCR foi analisado
comparando o seu tamanho ao marcador padrão de 100pb.
Visitas in loco foram realizadas para avaliar a presença de aspectos como nível de
urbanização, presença de terrenos baldios, vegetação, presença de cães e outros animais de rua, de
acordo com Bigeli, et al., (2012). As informações obtidas foram registradas em planilhas e, em
seguida, fotodocumentadas através de uma câmera digital. Os dados com relação aos parâmetros
higiênico-sanitários da Zona Oeste do Município de Mossoró como tratamento de água no
domicílio, destino do lixo e destino dos dejetos (fezes/urina) foram fornecidos pela Gerência
Executiva de Saúde do Município referente ao ano de 2011. O diagnóstico molecular dos cães em
relação a sua procedência e variáveis estudadas foi analisado pelo teste Qui-Quadrado, do programa
SPSS 22.0, considerando um nível de significância p<0,05.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após o exame clínico dos 23 cães estudados, 6 (26,0%) foram classificados como
assintomáticos; 7 (30,4%) apresentaram-se oligossintomáticos e os demais (10;43,4%) foram
considerados no momento da avaliação clínica como polissintomáticos. Deve-se considerar que se
trata de uma população previamente selecionada por apresentar resposta sorológica positiva para L.
chagasi e que, além disso, reside em uma área de endemicidade recente, onde os animais se
encontram frequentemente expostos e reexpostos à infecção por Leishmania e por outros agentes
infecciosos, o que favorece o aparecimento de sinais clínicos sugestivos de LV.
Entre os cães polissintomáticos a sintomatologia mais evidente foi a dermatite, presente em
90% dos animais (p=0,001). Por outro lado, unha grande foi identificada como o sinal clínico mais
prevalente entre os classificados como oligossintomáticos, cursando em 42,9% dos cães desse grupo
(p=0,023). Embora a infecção por Leishmania frequentemente não coincida com doença clínica
(Miro et al, 2008) e que em geral apenas um terço dos cães apresentem quadro clínico sugestivo de
LV (Fisa et al, 1999), é importante considerar que os cães soropositivos apresentam chances mais
elevadas de desenvolverem sinais clínicos da doença em relação aos animais não infectados.
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No tocante à idade, 3 animais constituíram o grupo dos senis (13,0%); 5 cães foram
classificados como jovens (21,7%) e 15 (65,2%) apresentaram idades que os identificaram como
adultos. A maior incidência de adultos entre os cães positivos está relacionada provavelmente ao
desenvolvimento de uma maior resistência ou cura espontânea da infecção nas áreas endêmicas
(Julião et al., 2007). Em relação ao sexo a maior prevalência entre os cães foi de machos 16
(69,5%). O fato da população canina encontrar-se constituída por machos em sua maioria, ocorre
em virtude da preferência das pessoas em relação a este sexo, considerando que os machos são
preferencialmente utilizados em atividades de caça e guarda, podendo justificar os nossos achados.
Adicionalmente, evidências indicam que a testosterona é imunossupressora e pode promover a
produção de citocinas Th2, o que os tornariam mais susceptíveis (Snider et al., 2009). Os poucos
estudos que avaliaram características fenotípicas como fatores de risco para a incidência da LV
canina no Brasil, até o momento, apresentaram-se divergentes. Enquanto alguns autores não
evidenciaram predisposição sexual, racial ou etária relacionada com a infecção (Almeida, et al.,
2009; Gontijo; Melo, 2004), outros relataram uma positividade significativa entre cães adultos,
machos e sem raça definida (Julião et al., 2007; Oliveira et al., 2010; Queiroz et al, 2009).
A análise molecular, a partir da PCR das 23 amostras obtidas de cães soropositivos,
evidenciou a presença de DNA de Leishmania chagasi em 17 animais (73,95%) (Figura 1). Entre os
animais com diagnóstico molecular positivo os principais sinais clínicos observados foram perda de
peso (58,8%), unha grande (35,3%) e dermatite (35,3%). Dos cães com diagnóstico molecular
negativo, 50% encontravam-se polissintomáticos (p=0,033). Embora os machos tenham
apresentado, sob a ótica molecular, um percentual maior de infecção (68,8%), não houve diferença
significativa quanto à distinção de sexo entre os animais com resultado positivo (p=0.375).

FIGURA 1- Perfil eletroforético em gel de agarose
Os resultados observados através do diagnóstico molecular evidenciaram um percentual de
infecção por L. chagasi de 73,95% entre os 23 cães soropositivos recolhidos pelo CCZ de Mossoró.
Alguns fatores podem limitar o diagnóstico sorológico e explicar o potencial para resultados falsopositivos como as reações cruzadas com outros tripanosomatídeos por compartilharem vários
antígenos, considerando a utilização de antígenos não purificados na sorologia (Ferreira et al.,
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2007). Por outro lado, resultados falso-negativos podem ser obtidos de cães infectados
assintomáticos (Oliveira et al., 2009). Além disso, em humanos os métodos imunológicos podem
falhar na distinção entre infecções passadas ou atuais, sendo inapropriados para avaliar a infecção
em pacientes imunocomprometidos. Apesar da alta prevalência de LV canina em Mossoró, não se
deve descartar a possibilidade de infecção por L. braziliensis e por T. cruzi nos cães, pois, em locais
como a região Oeste do Estado do RN existe a presença de Trypanosoma cruzi e outras espécies de
Leishmania relacionadas à leishmaniose tegumentar.
Em decorrência da sensibilidade limitada dos métodos convencionais, a PCR tem se tornado
progressivamente a técnica indicada para diagnóstico da leishmaniose (Bigeli et al. 2012). Há uma
corrente crescente que enfatiza o uso potencial deste procedimento em programas de vigilância e
controle da LV, contribuindo para que as condutas sejam mais rápidas, principalmente na detecção
de novos focos, inclusive em cães assintomáticos (Bigeli et al. 2012; Lima Jr. et al., 2009; PereiraChioccola, 2009). No entanto, esta técnica ainda é onerosa, não fazendo parte da rotina de muitos
laboratórios e também não se encontra padronizada pelo Ministério da Saúde no Brasil para essa
finalidade (Queiroz et al., 2010).
A partir da análise dos dados higiênico-sanitários do município e da visita in loco, os
aspectos observados nos bairros que compõem a zona Oeste foram: (i) Ausência de um sistema de
coleta de esgoto eficiente, onde se predomina a modalidade de fossa séptica (83,98%); (ii) Consumo
de água sem tratamento em cerca de 35% da população; (iii) Baixo grau de urbanização da região,
onde em média, 50% das ruas são pavimentadas; (iv) Um sistema de coleta de lixo satisfatório,
cobrindo 95% da população estudada; (v) Grandes e numerosos terrenos baldios possuindo
vegetação alta, utilizado pela população como aterro para lixo doméstico e restos orgânicos; (vi)
Presença elevada de cães vadios por todos os bairros da região (Tabela 1).

A elevada prevalência de LV na região, assim como em outras áreas do País, está 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 (Duarte et al, 2008). Esses fatores de risco associados à presença do
parasita nas populações humana e canina foram observados na zona Oeste do município, aliado
ainda à presença maciça do flebotomíneo durante todo o ano e as altas temperaturas anuais, o que
favorece, ainda mais, a proliferação dos vetores no peridomicílio e intradomicílio (Amora et al.,
2010).
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CONCLUSÃO
Considerando a endemicidade da L. chagasi no Município de Mossoró, que tem se tornado um
problema sério de saúde pública na cidade e no Estado, o trabalho reforça a necessidade do
desenvolvimento de mais pesquisas científicas com o intuito de diminuir a taxa de infecção canina a
níveis abaixo do limiar no qual esta espécie canina parece contribuir de forma determinante para a
infecção em humanos, o que representaria um importante ponto para melhorar a efetividade das
estratégias de controle da doença.
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INVESTIGAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS E TENDÊNCIAS DA AIDS NO ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE: UMA RETROSPECTIVA ENTRE OS ANOS 2000 E 2009
Ricardo Augusto de Medeiros Souza1; Wogelsanger Oliveira Pereira2
RESUMO: O objetivo deste trabalho foi analisar o perfil epidemiológico da AIDS no Rio Grande do Norte, buscandose determinar as principais tendências da doença. Dados secundários, referentes aos anos de 2000 a 2009, provenientes
do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde do RN, foram catalogados e analisados no programa SPSS
21.0 e foi realizado estudo de série temporal de pacientes adultos portadores da doença no Estado. Esses números foram
agrupados conforme sexo, faixa etária, município de residência e categorias de exposição. Os resultados mostram
perspectivas de crescimento da epidemia no Estado potiguar, categorizados em: (i)tendências de feminização; (ii)
redução da razão entre os gêneros quanto à infecção; (iii) interiorização, com uma abrangência de 80% dos municípios
em todo o estado do RN; (iv) aumento dos óbitos entre 2004 e 2009; (v) maior concentração de casos entre 20 e 49
anos; (vi) crescimento em maiores de 50 anos; (vii) predominância de exposição via transmissão sexual; (viii) com
possível processo de pauperização.
PALAVRAS-CHAVE: Epidemiologia;
Imunodeficiência Adquirida.
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INTRODUÇÃO
Os primeiros casos de AIDS no Brasil foram diagnosticados nas cidades de São Paulo e
Rio de Janeiro, região Sudeste, no início da década de 1980. Considerando-se a história natural da
doença, acredita-se que o HIV foi introduzido no País na década de 1970, disseminando-se com
diferentes padrões por todo o território nacional de forma insidiosa e progressiva nas décadas
seguintes (FERREIRA, 2003). A princípio, mostrou-se como uma epidemia "concentrada",
mantendo uma taxa de prevalência da infecção pelo HIV na população geral em níveis menores do
que 1%. Nesse período os subgrupos populacionais sob maior risco à infecção pelo HIV eram
homens que faziam sexo com homens (HSH), usuários de drogas injetáveis (UDI), brancos com
elevada escolaridade e que residiam nas grandes cidades da região Sudeste do país (BARBOSA et
al., 2009; STEPHAN et al., 2010).
Os novos números da AIDS (doença já manifesta) no Brasil, atualizados até junho de
2010, contabilizam 592.914 casos registrados desde 1980. A epidemia continua estável. A taxa de
incidência oscila em torno de 20 casos de AIDS por 100 mil habitantes. Em 2009, foram notificados
38.538 casos da doença (SILVA et al., 2009).
Observando-se a epidemia por região em um período de 10 anos (1999 a 2009), a taxa
de incidência no Sudeste caiu (de 24,9 para 20,4 casos por 100 mil habitantes). Nas outras regiões,
cresceu: 22,6 para 32,4 no Sul; 11,6 para 18,0 no Centro-Oeste; 6,4 para 13,9 no Nordeste e 6,7
para 20,1 no Norte. Vale salientar, que o maior número de casos acumulados está concentrado na
região Sudeste (58%) (STEPHAN et al., 2010). Assim, observa-se um aumento considerável na
participação do Nordeste no cenário nacional da AIDS.
Apesar da bibliografia vasta sobre a enfermidade no cenário nacional, até o presente
momento, nenhum estudo específico foi realizado acerca da realidade da distribuição e evolução da
AIDS no Estado do Rio Grande do Norte (RN). Dessa forma, nosso trabalho se propõe avaliar a
distribuição dos números de AIDS nas diferentes mesorregiões e municípios, comparando-se os
dados obtidos com os valores nacionais conforme incidência, mortalidade, gênero e faixa etária.
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MATERIAL E MÉTODOS
Foi realizada pesquisa bibliográfica a partir de dados solicitados à Secretaria de Saúde
Pública do RN – Subcoordenadoria de Vigilância Epidemiológica, em conjunto com as informações
dos Boletins Epidemiológicos do Programa Estadual DST/AIDS – Hepatites Virais. Como fontes
secundárias, foram utilizados os boletins epidemiológicos emitidos pelo Ministério da Saúde (MS).
Para averiguar o panorama da doença no RN e Brasil foram investigados dados provenientes de
publicações oriundos das bases de dados Scielo e Pubmed e livros-texto da área.
Para a coleta de informações junto às fontes primárias (boletins epidemiológicos do
RN) foram considerados os casos de AIDS notificados e identificados pela Secretaria de Saúde
Pública do RN, por ano de diagnóstico, estratificados em município de residência, sexo e faixa
etária. A série histórica ficou compreendida entre 1º de janeiro de 2000 a 31 de dezembro de 2009.
O universo do estudo é composto por homens e mulheres, notificados como casos de
AIDS, divididos nos diversos estratos etários, residentes no RN, região Nordeste do Brasil, com
extensão territorial de 52.797km2. Possui 167 municípios, população de 3.168.133 habitantes e
densidade demográfica de 60,01 habitantes/km. Os dados oriundos desse estudo inicial foram
agrupados, comparados com dados de outros estados e apresentados em forma de tabelas e gráficos
sendo utilizado o SPSS, versão 22.0.
Essas construções procuraram descrever o perfil da epidemia de AIDS no estado do RN,
articulando o material produzido com os termos heterossexualização, feminização, incidência,
mortes pela doença, interiorização e faixa etária dos acometidos pela patologia no transcorrer desta
epidemia, na tentativa de conhecer as alterações de seus padrões epidemiológicos.
Os dados foram organizados a luz da análise descritiva com a investigação das medidas de
tendência central da distribuição das freqüências estudadas. O estudo foi aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
(CEP/UERN) sob o protocolo de 075/11.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Incidência

Foram registrados 357.474 casos de AIDS notificados no período de 2000 a 2009 no
Brasil, com a taxa de incidência (casos por 100 mil habitantes) maior no ano de 2002 (21,7) e
menor em 2001 (18,4). No período de tempo considerado, o Nordeste registrou 52.389 casos,
totalizando, aproximadamente 14,65% do número nacional. No que tange à taxa de incidência, essa
região brasileira teve sua menor estatística no ano de 2000 (7,0) e maior em 2009 (13,9).
Diferentemente da tendência brasileira, que é de estabilização do número de casos, observa-se
nesses dados um prospectivo de crescimento da AIDS no Nordeste.
A epidemia de AIDS no RN contabilizou um total de 2231 casos na faixa temporal
considerada. Houve crescimento da epidemia nesse período (Figura 1). Houve uma média de 250
casos ao ano, com tendência à estabilização nos últimos 3 anos (2007 a 2009). Excetuando-se o
período de 2001 a 2004, pode-se concluir que o RN encontra-se na faixa característica de incidência
do Nordeste, com similaridade ainda nas tendências, salvo a estabilização supracitada.
Estabelecendo-se comparativo entre a incidência (por 100.000 habitantes) do RN (valor de 8,9) e
outros Estados brasileiros de maior (Rio Grande do Sul - 47,5) e menor (Acre - 6,4) índices,
verifica-se elevada discrepância frente àquele e uma relativa proximidade com este.
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Figura 1 -Número de Casos de AIDS identificados no RN distinto entre os sexos entre os anos de 2000 e 2009.
Fonte: SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE. Programa Estadual DST/AIDSHepatites Virais 2010(Boletim Epidemiológico).

Feminização e Heterossexualização da AIDS
Desde 1993, a epidemia de AIDS vem crescendo de forma considerável entre as
mulheres, em decorrência da transmissão heterossexual, principal modalidade de exposição ao HIV
para o conjunto de casos notificados nesse gênero, superando as categorias "homossexual" e
"bissexual" (GARCIA et al., 2010). A heterossexualização continua a crescer, sendo o principal
fator para a feminização da epidemia do HIV/AIDS. A transmissão perinatal é uma conseqüência
dramática do envolvimento da mulher na epidemia, trazendo à tona o problema da orfandade
(GALVÃO et al., 2004; SANTOS et al., 2002) . Essa dinâmica gera um novo agravante na
epidemia, pois imprime no governo a necessidade de se elaborar políticas públicas voltadas para
essas crianças.
No Brasil, de 1980 até junho de 2009, foram identificados 356.427 casos de AIDS no
sexo masculino e 188.396 no sexo feminino. Observa-se que a razão de sexo diminui
consideravelmente do início da epidemia para os dias atuais. Em 1986, a razão era de 15,1:1 e, a
partir de 2002, estabilizou-se em 1,5:1. O decréscimo da razão masculino/feminino de casos e de
óbitos e o fato da AIDS figurar entre as principais causas de mortalidade nas mulheres em idade
fértil demonstram, inequivocamente, a magnitude com que a AIDS tem atingido a população
feminina (SANTOS et al., 2002). Desde meados dos anos 1990, o aumento do número de casos na
população feminina tem sido um fenômeno mundial, mas em nenhum outro país foi tão rápido
quanto no Brasil (GARCIA et al., 2010).
No estado do RN, observa-se o mesmo padrão tendo em vista a alteração da razão de
sexo de 20 homens:1 mulher em 1989 para 2,1: 1 em 2009. No entanto, salvo as variáveis
demográficas de cada município, bem como a população masculina flutuante em outros, observa-se,
em linhas gerais, tendência para a estabilização desta razão atualmente (Figura 1).
A via sexual foi a forma de exposição à epidemia predominante no estado do RN em
adultos (1715 pessoas) entre 2000 e 2009. Tal situação corrobora com dados nacionais, sendo a
variável heterossexual a que apresenta maior freqüência (61,3%), com tendência de crescimento a
partir de 2007. As categorias homossexual (18,7%) e bissexual (8,3%), apesar de não apresentarem
tendência relevante de crescimento, representam 27% dos casos notificados. Esse dado denota a
vulnerabilidade dessas populações e a necessidade do fortalecimento de ações específicas, como
exemplo as ações do Plano Estadual de Enfrentamento da Epidemia entre Gays, HSH e Travestis.
Os casos classificados como ignorados, representando cerca de 11,08% representam a
não definição da categoria de exposição a que a pessoa se identifica. Pode ser atribuído a isto não só
as dificuldades pessoais do sujeito, como também à subnotificação, apontando a necessidade de
ações direcionadas à diminuição do estigma e da discriminação relacionadas à orientação sexual.
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Somente cerca de 0,6% dos casos restantes admitiram que adquiriram a doença em decorrência
exclusiva do uso de drogas.
Faixa Etária da AIDS no Rio Grande do Norte
O considerável aumento no número de casos de AIDS, entre adultos mais velhos, tem
sido relatado em todo o mundo (ARAÚJO et al., 2007). No Brasil, a taxa de incidência para esta
faixa de idade foi de 15,7 por 100.000 habitantes, no ano de 2006, e vem apresentando tendência de
crescimento em todas as regiões do país (TOLEDO et al., 2010).
Os idosos, geralmente, possuem escassas informações sobre doenças de transmissão
sexual, a AIDS em especial, e sobre as ações e percepções que direcionam seus comportamentos em
saúde (ARAÚJO et al., 2007; PRAÇA et al., 2010). E como decorrência dessa baixa percepção de
vulnerabilidade pelos mais velhos, tem-se como resultado, a pequena demanda pelo teste anti-HIV,
ocasionando subnotificação e indeterminação das taxas de infecção para este grupo (TOLEDO et
al., 2010).
Outra característica do processo de mudança no perfil da epidemia é o persistente
aumento do número de casos entre pessoas com 30 anos ou mais. A velocidade com que a epidemia
de AIDS se expande tem decrescido entre os homens de 13 a 34 anos, mas não entre mulheres dessa
faixa etária (GARCIA et al., 2010).
No Estado do RN, observa-se na distribuição da AIDS de acordo com a faixa etária
(Figura 2), uma maior concentração de casos se apresenta na faixa etária compreendida entre 20 e
49 anos (81%), seguindo a mesma tendência nacional. Há ainda um crescimento dos casos em
maiores de 50 anos, passando de 13 casos do total de notificações no ano 2000 para essa idade para
55 em 2008 e 53 em 2009. Essa condição pode ser explicada pelo aumento da atividade sexual das
pessoas nessa faixa de idade, fato comprovado por um estudo sobre o comportamento da população
sexualmente ativa, realizado pelo Programa Nacional de DST/AIDS em 2003. O resultado da
investigação mostrou que 67,1% das pessoas entre 50 e 59 anos e 39,2% das pessoas acima de 60
anos estão sexualmente mais ativos, e a proporção de homens sexualmente ativos com mais de
50 anos de idade é duas vezes maior que a quantidade de mulheres da mesma faixa etária (OLIVI et
al., 2008). Assim, é mito pensar que os idosos não fazem sexo e não usam drogas, a despeito de
poucas campanhas de prevenção dirigidas a essa população.

Figura 2- Distribuição dos Casos de AIDS em Adulto no RN por faixa etária de 2000 a 2009.
Fonte: SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE. Programa Estadual DST/AIDSHepatites Virais 2010(Boletim Epidemiológico).

O crescimento do número de infecções por HIV/AIDS em pessoas com 60 anos ou mais
resulta numa das mais novas características da epidemia. Faz-se assim, necessário a promoção de
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campanhas de prevenção à DST/AIDS direcionadas a esse segmento, proporcionando assim
qualidade de vida para os idosos (ARAÚJO et al., 2007).
Mortalidade da AIDS
Sabe-se que a mortalidade relacionada a infecções oportunistas e condições
associadas ao HIV diminuíram substancialmente entre os Pacientes infectados devido a ação eficaz
de terapia anti-retroviral (HAART) . Como os pacientes com HIV estão vivendo mais, acabam
apresentando risco crescente de desenvolvimento de complicações não-infecciosas e outras
comorbidades (AKGÜN et al., 2011).
No início de 1980, um diagnóstico da AIDS era pensado como sinônimo de morte.
Hoje, com os tratamentos disponíveis, a expectativa de vida das pessoas infectadas pelo HIV se
aproxima da idade comparável a pessoas não infectadas (KATZ, 2010). Como parte da política
nacional de livre acesso aos serviços de saúde e medicamentos, a terapia é oferecida para toda a
população com indicação de tratamento, o que possibilitou uma diminuição de 33% da mortalidade
após a introdução do HAART (GEOCZE et al., 2010).
No estado do RN, pode-se verificar (Figura 3) que apesar da queda nos óbitos observada
entre 2001 e 2004, fato explicado seguramente pela implementação da HAART no Estado, há uma
crescente tendência de aumento dos óbitos entre 2004 e 2009. O aumento dessa mortalidade pode
ser atribuído ao diagnóstico tardio, em função de uma redução ao tratamento indicado pela
dificuldade da população no acesso aos serviços especializados, principalmente na região
metropolitana. É válido salientar a adesão à HAART melhora os resultados clínicos, controla o
avanço da doença e diminui a taxa de mortalidade, o que, supostamente, pode resultar em uma
melhoria da qualidade de vida dos pacientes (GEOCZE et al., 2010).

Figura 3- Casos de AIDS e Óbitos por AIDS no RN (2000 a 2009)
Fonte: SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE. Programa Estadual DST/AIDSHepatites Virais 2010(Boletim Epidemiológico).

Interiorização da Epidemia
Mesmo a epidemia de AIDS ainda estando concentrada nos grandes centros urbanos
brasileiros, principalmente nos municípios de grande e médio porte da região centro-sul do país, a
participação proporcional dessas cidades tem sido reduzida ao longo dos anos (FONSECA et al.,
2007).
Embora o RN ocupe a 22ª posição entre os estados do país com a maior incidência de
casos de AIDS registrados desde 1980, o estado potiguar está entre aqueles com maior número de
cidades de pequeno porte com epidemias de AIDS que cresceram acima da média nacional, ficando
atrás apenas do Mato Grosso (GRANGEIRO et al., 2010). Esse dado justifica a necessidade de se
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gestar e concretizar as políticas de prevenção de AIDS/DST no interior do estado do RN, como
forma de se prevenir uma ainda maior prevalência desse problema nessas localidades.
Ao longo desses últimos 10 anos, observa-se no RN uma tendência de interiorização da
epidemia, pois 55% dos municípios eram atingidos em 1999 contra os atuais 80%. A figura 4
evidencia a distribuição dos casos de AIDS, entre 2000 e 2009 na capital e as demais cidades do
estado. Analisando-o, observa-se que, a partir de 2004, ocorre crescimento do número de casos
diagnosticados no interior do estado.

Figura 4 - Comparação do número de casos de AIDS entre a capital do RN e os demais municípios, 2000-2009.
Fonte: SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE. Programa Estadual DST/AIDSHepatites Virais 2010(Boletim Epidemiológico).

Dos 10 municípios com o maior número de casos, 4 são da região metropolitana e os
demais, como Mossoró (236), Ceará-Mirim (54), Areia Branca (35), Macau (33), Santa Cruz (27) e
Caicó (23) não fazem parte dela, revelando a descentralização da doença. Destaque para Mossoró,
2º lugar em número de casos além de registrar um dos crescimentos mais exacerbados da taxa de
incidência.
Comparando-se as demais variáveis entre a capital e o interior, observaram-se algumas
tendências, com exceção da faixa etária cujo padrão foi similar ao geral do estado. Apesar da
incidência e da mortalidade apresentar valores absolutos mais elevados na capital, o interior
registrou um crescimento muito maior no período. A razão homem mulher foi nitidamente maior na
capital na maioria dos anos da série temporal. Esses resultados mostram a heterossexualização
como fator preponderante de transmissão da doença no interior e sua falta de condições para lidar
com o crescimento dos casos de AIDS.
A importância de se conhecer essa situação reside no fato de que os pacientes residentes
em municípios de pequeno porte precisam se deslocar para serviços de referência do SUS em
centros urbanos de maior porte, acrescentando maior vulnerabilidade ao doente da AIDS (REIS et
al., 2008).
CONCLUSÕES
As desigualdades da sociedade brasileira favorecem a difusão da infecção pelo HIV no
país. A forma de organização social do espaço e as desigualdades econômicas e culturais vistas no
interior da estrutura da sociedade brasileira, são os principais fatores que têm determinado e
condicionado a receptividade e a vulnerabilidade à manutenção e difusão da epidemia de doenças
transmissíveis no país (Silva, L.C.F. et al., 2009).
Apesar deste trabalho não ter apresentado as curvas de tendência estratificadas por
escolaridade tendo em vista a escassez de dados a respeito, as evidências da "pauperização" da
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epidemia já estão bem documentadas, como a população negra remanescente de quilombos, que
historicamente representa um segmento da população mais vulnerável pelas dificuldades de acesso
às ações de saúde, bem como à informação sobre a epidemia (DOURADO et al., 2006; Silva,
M.J.G. et al., 2010). A política nacional de controle da AIDS deverá desenvolver programas
voltados para os segmentos da população em situação de pobreza, que reflitam as várias epidemias,
nas distintas regiões do País, para as quais são requeridas respostas particulares e diversificadas
(DOURADO et al., 2006).
Esse estudo, ainda, possibilita o desenvolvimento de análises mais profundas sobre os
fatores envolvidos na epidemiologia de pacientes com HIV/AIDS. Algumas tendências que
caracterizam a epidemia são aqui observadas, como a perspectiva de crescimento da epidemia no
RN, a feminização, a heterossexualização, a interiorização da doença, a mortalidade e faixa etária
das pessoas acometidas pela AIDS.
Conforme se conclui, os vários fatos identificados por este estudo devem ser
aprofundados sobremaneira, incentivando pesquisas no tocante a vulnerabilidade populacional
relacionadas à infecção pelo HIV, de uma maneira que abordem as peculiaridades de cada região,
pois os padrões de disseminação da doença estão fortemente ligados as características regionais, e
são poucos os trabalhos que investigaram as relações existentes entre a epidemia de AIDS e os
contextos municipais (GRANGEIRO et al., 2010). Desse modo, será possível o monitoramento do
comportamento sexual de risco, com vistas à intervenção na epidemia, e, conseqüentemente,
redução da morbimortalidade por AIDS.
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LEVANTAMENTO DA AVIFAUNA DE UMA ÁREA INSERIDA NO BIOMA
CAATINGA – RN
Pedro Teófilo Silva de Moura1; Ana Cláudia Sales Rocha Albuquerque2; Leonardo
Fernandes França3; Kamila Barbosa dos Santos1
RESUMO: Este trabalho teve como objetivo, inventariar a avifauna em uma área
inserida na Caatinga, a fim de estipular o grau de relevância da área, assim como o seu
nível de conservação, baseando-se na diversidade da avifauna local e levando-se em
conta as espécies endêmicas e em risco de extinção. A área de estudo foi uma fazenda
na zona-rural de Mossoró, RN que é banhada pelo rio do Carmo e um dos seus afluentes
temporários. A propriedade possui uma área de 355,02ha. O levantamento ocorreu
durante o decorrer de um ano, compreendendo um período chuvoso e um período seco,
possibilitando investigar a sazonalidade das espécies. Em expedições quinzenais a área
foi percorrida através de trilhas e estradas já existentes no local, sempre em dois turnos
para cada semana de estudo, sendo um pela manhã e outro turno à tarde. Ao final, o
trabalho possibilitou a confecção de uma lista contendo os nomes dos taxa presentes na
porção da área inventariada, o diagnóstico do período de avistamento das espécies no
local e uma representação do grau de importância que a área representa na manutenção
das espécies.
PALAVRAS-CHAVE: Levantamento; Avifauna; Caatinga.

INTRODUÇÃO
O Brasil é um rico laboratório para estudos sobre sistemática evolutiva e
biogeografia de aves tropicais. Apesar de considerado o grupo animal mais bem
conhecido no que diz respeito à taxonomia, à distribuição geográfica e à história natural,
há ainda grandes lacunas sobre os dados referentes às aves da Caatinga (PACHECO,
2003). O estudo e a conservação desse bioma são importantes, uma vez que é o único
restrito ao território brasileiro, ocupando basicamente a Região nordeste e parte do
Estado de Minas Gerais (BARROS, 2003).
Silva et al. (2003) propuseram uma lista abrangendo 510 espécies de aves para a
Caatinga, distribuídas em 62 famílias, incluindo as espécies que ocorrem em áreas de
exceção, como brejos florestados e campos rupestres. Em uma das poucas compilações
de dados sobre ocorrência de Aves da Caatinga Tabarelli e Silva (2003) conseguiram
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definir 82 áreas prioritárias para a conservação da Caatinga. Este estudo reuniu
informações sobre ~60% de toda a extensão do bioma mas apenas duas áreas situavamse no Rio Grande do Norte. Ambas as áreas foram consideradas de prioridade alta,
principalmente para a manutenção de espécies endêmicas, em risco de extinção e
migratórias (Tabarelli e Silva 2003). O Estado possui poucas informações sobre sua
avifauna, um fato comum em quase todos os outros estados nos quais a Caatinga se faz
presente. Embora esta listagem represente um importante passo para a descrição da
biodiversidade de aves do bioma, muitas áreas ainda não incluídas necessitam de
estudos sobre a riqueza de espécies.
Tendo em vista que o conhecimento sobre a avifauna que ocorre em fragmentos
de Caatinga poderá contribuir com informações que viabilizem a melhor definição de
áreas prioritárias para a conservação do bioma, o presente trabalho utilizou o
levantamento de aves para inventariar e caracterizar a sazonalidade desse grupo animal
e ainda obter uma listagem com os taxa endêmicos e em risco de extinção.

MATERIAL E MÉTODOS
• Área de estudo
O levantamento foi realizado em uma área de Caatinga localizada o Norte da
Depressão Sertaneja Setentrional , muncípio de Mossoró, RN, (5º 14’ 51.67” S, 37º 15’
47.56” W, 50 m a.s.l.). A área de 355,02 ha é banhada pelo Rio do Carmo, que é
perenizado, e o um dos seus afluentes sazonais. A maior parte da vegetação é do tipo
arbustiva densa, com a ocorrência esparsa de algumas espécies lenhosas. A caducifólia é
marcante na paisagem sendo as folhas pratiaente ausentes durante a maior parte da seca.
A vegetação ciliar é do tipo várzea e com dominância ou ocorrência única de
Copernicia prunifera (carnaúba).
• Levantamento: abundância e riqueza de espécies
O levantamento seguiu a metodologia utilizada por Farias (2007) com algumas
adequações para o local do presente estudo. A área de estudo foi categorizada em três
diferentes ambientes: Rio perene (T1) com uma vegetação monoespecífica e áreas
abertas, rio sazonal (T2) acompanhado de vegetação arbustiva densa com presença de
Copernicia prunifera e mata característica da Caatinga (T3). Nestes ambientes
utilizamos estradas e trilhas já abertas previamente marcadas a cada 50m. Os trechos T1
e T2 formavam um percurso contínuo de 1 km cada e trecho T3 um percurso de 2 km
formado por duas trilhas descontínuas e 1 km cada. As trilhas foram percorridos
sempre com uma velocidade média de 1 km/h.
Os dados foram coletados em dois períodos discretos do ano com o objetivo de
investigar a sazonalidade na abundância de indivíduos e na riqueza de espécies. Os
períodos considerados foram estação seca, sendo a coleta de dados restrita a outubro,
novembro e dezembro de 2011 e estação chuvosa, ocorrido em março, abril e maio de
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2012. As coletas foram realizadas quinzenalmente em cada período, das 05:00h as
10:00h, totalizando 30h de amostragem por trimestre. Para cada registro de aves durante
uma amostragem foi anotado hora da observação, ponto na trilha, tipo de contato (visual
e/ou auditivo), espécie e número de indivíduos.
Os taxa foram identificados seguindo a taxonomia proposta pela 10ª edição da Lista
das Aves do Brasil emitida pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos. Para a
definição das espécies endêmicas da Caatinga, foram usadas as definições de ocorrência
de Sick (1997). As espécies ameaçadas de extinção foram categorizadas seguindo a
Instrução Normativa Nº3 de 27 de maio de 2003, que apresenta a lista das espécies da
fauna brasileira ameaçadas de extinção (MMA, 2003).
• Análise dos dados:
A constância de ocorrência foi dada pela proporção do número de avistamentos em
que se constata a presença da espécie “X” em relação ao número total de avistamentos
efetuados, de acordo com a fórmula abaixo (Dajoz 1978):
C= n/N x 100
Onde:
C=Constante de ocorrência;
n=Número de avistamentos contendo a espécie “X”;
N=Número total de avistamentos efetuados.
De acordo com o valor da constância de ocorrência as espécies foram classificadas,
segundo DAJOZ (1978) em:
CONSTANTES= Presentes em mais de 50% dos avistamentos;
ACESSÓRIAS=Presentes em 25% a 50% dos avistamentos;
ACIDENTAIS=Presentes em menos de 25% dos avistamentos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Através do levantamento das aves locais compilamos uma lista contendo 85
espécies vistas nos ambientes onde foram determinadas as trilhas (Tabela 1). Durante o
período de amostragem correspondente ao período seco foram observadas 57 espécies,
enquanto que no período chuvoso 79 espécies foram observadas. De todas as 85
espécies listadas, 29 só foram encontradas no período chuvoso e apenas 07 foram
exclusivamente registras no período seco.
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Tabela 01- Espécies registradas durante o estudo com os valores percentuais e a
constância de ocorrência para a estação seca e chuvosa.
Espécies

Agelaioides fringillarius
Ammodramus humeralis
Aramus guarauna
Aratinga cactorum
Ardea alba
Camptostoma obsoletum
Caracara plancus
Cariama cristata
Casiornis fuscus
Cathartes aura
Chloroceryle americana
Chlorostilbon lucidus
Coccyzus melacoryphus
Coereba flaveola
Colaptes campestris
Colaptes melanochloros
Columbina minuta
Columbina picui
Columbina talpacoti
Coragyps atratus
Crotophaga ani
Crotophaga major
Crypturellus tataupa
Cyanocorax cyanopogon
Cyclaris gujanensis
Elaenia sp.
Empidonomus varius
Euphonia chlorotica
Euscarthmus meloryphus
Formicivora melanogaster
Forpus xanthopterygius
Gampsonyx swainsonii
Geranospiza caerulescens
Gnorimopsar chopi
Hemitriccus
margaritaceiventer
Herpetotheres cachinnans
Icterus cayanensis
Icterus jamacaii
Lanio pileatus
Legatus leucophaius

%de ocorrência
na estação seca
50,0
66,7
0,0
100,0
16,7
0,0
83,3
66,7
0,0
0,0
16,7
100,0
0,0
33,3
0,0
83,3
100,0
100,0
33,3
0,0
16,7
0,0
0,0
100,0
83,3
50,0
0,0
100,0
33,3
100,0
100,0
0,0
16,7
100,0
100,0

% de ocorrência
na estação
chuvosa
33,3
16,7
33,3
100,0
0,0
33,3
50,0
33,3
16,7
33,3
16,7
50,0
16,7
50,0
33,3
50,0
66,7
100,0
33,3
16,7
0,0
33,3
50,0
83,3
66,7
50,0
50,0
100,0
33,3
83,3
100,0
16,7
0,0
100,0
100,0

16,7
100,0
100,0
100,0
0,0
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0,0
33,3
83,3
83,3
16,7

Constância
no período
seco
AC
CO
AU
CO
AD
AU
CO
CO
AU
AU
AD
CO
AU
AC
AU
CO
CO
CO
AC
AU
AD
AU
AU
CO
CO
AC
AU
CO
AC
CO
CO
AU
AD
CO
CO
AD
CO
CO
CO
AU

Constância
no período
chuvoso
AC
AD
AC
CO
AU
AC
AC
AC
AD
AC
AD
AC
AD
AC
AC
AC
CO
CO
AC
AD
AU
AC
AC
CO
CO
AC
AC
CO
AC
CO
CO
AD
AU
CO
CO
AU
AC
CO
CO
AD
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Lepidocolaptes
angustirostris
Leptotila sp.*
Machetornis rixosa
Megarynchus pitangua
Melanerpes candidus
Mimus saturninus
Molothrus bonariensis
Myiarchus ferox
Myiarchus tuberculifer
Myiarchus tyrannulus
Myiodynastes maculatus
Myiozetetes similis
Myrmorchilus strigilatus
Nemosia pileata
Nothura boraquira
Nystalus maculatus
Pachyramphus
polychopterus
Paroaria dominicana
Patagioenas picazuro
Phaeomyias murina
Picumnus fulvescens
Picumnus limae
Pitangus sulphuratus
Polioptila plumbea
Pseudoseisura cristata
Rostrhamus sociabilis
Rupornis magnirostris
Sakesphorus cristatus
Sicalis flaveola
Sporophila albogularis
Sublegatus modestus
Tachornis squamata
Taraba major
Thamnophilus capistratus
Tigrisoma lineatum
Todirostrum cinereum
Tolmomyias flaviventris
Troglodytes musculus
Turdus amaurochalinus
Turdus rufiventris
Tyrannus melancholicus
Vanellus chilensis
Veniliornis passerinus
Vireo olivaceus
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33,3

33,3

AC

AC

100,0
0,0
66,7
16,7
100,0
16,7
0,0
0,0
83,3
0,0
16,7
0,0
0,0
16,7
0,0
0,0

100,0
50,0
50,0
16,7
100,0
0,0
50,0
16,7
100,0
66,7
16,7
33,3
33,3
16,7
33,3
50,0

CO
AU
CO
AD
CO
AD
AU
AU
CO
AU
AD
AU
AU
AD
AU
AU

CO
AC
AC
AD
CO
AU
AC
AD
CO
CO
AD
AC
AC
AD
AC
AC

100,0
83,3
0,0
0,0
0,0
100,0
66,7
66,7
0,0
66,7
33,3
66,7
33,3
0,0
16,7
0,0
33,3
0,0
83,3
16,7
83,3
16,7
100,0
83,3
16,7
0,0
0,0

83,3
66,7
83,3
16,7
16,7
83,3
100,0
66,7
16,7
100,0
0,0
33,3
16,7
16,7
33,3
33,3
16,7
16,7
83,3
16,7
100,0
0,0
50,0
83,3
50,0
16,7
16,7

CO
CO
AU
AU
AU
CO
CO
CO
AU
CO
AC
CO
AC
AU
AD
AU
AC
AU
CO
AD
CO
AD
CO
CO
AD
AU
AU

CO
CO
CO
AD
AD
CO
CO
CO
AD
CO
AU
AC
AD
AD
AC
AC
AD
AD
CO
AD
CO
AU
AC
CO
AC
AD
AD

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

16,7
16,7
Zenaida auriculata
CO= CONSTANTE; AC= ACESSÓRIA; AD= ACIDENTAL.
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AD

*A maior probabilidade é de que a espécie existente na área inventariada seja a
Leptotila verreauxi.
As espécies com ocorrência restrita a apenas um período (chuvoso ou seco)
podem ser relatadas como possivelmente migratórias para a região, uma vez que
apresentam uma ocorrência e uso da área no seu ciclo biológico restrita a apenas um
período do ano, como por exemplo: Coccyzus melacoryphus, Crotophaga major,
Empidonomus varius, Legatus leucophaius, Myiodynastes maculatus e Pachyramphus
polychopterus. No entanto, algumas espécies que também são consideradas como
migratórias para a Caatinga (SIGRIST, 2009) apresentaram uma amostragem irregular
no que diz respeito à constância de ocorrência, como é o caso de Turdus
amaurochalinus, que foi avistada no último monitoramento do período seco e não foi
reavistada no período chuvoso. É possível que a espécie utilize a área apenas como local
de passagem para se deslocar entre suas áreas de invernada e reprodução. Muitas
espécies limícolas com registro de ocorrência para a área (PTS Moura, pers. Obs) não
ocorreram no levantamento, possivelmente devido ao baixo índice pluviométrico e não
formação de corpos d’água sazonais na área durante este estudo.
Durante este levantamento não foi registrada a ocorrência de nenhuma espécie
ameaçada de extinção. No entanto, a Zenaida auriculata merece destaque por já ter sido
utilizada por PACHECO (2003) como justificativa para a fomentação da criação de
áreas prioritárias para a Caatinga. No presente trabalho, apesar da baixa ocorrência, foi
avistado um bando de cerca de 200 indivíduos da referida espécie utilizando a área
como local de repouso.
Podemos identificar, com base nos percentuais de ocorrência (Tabela 01), as
espécies que foram mais comuns (com maior distribuição) durante o estudo, como por
exemplo, a Columbina minuta e Aratinga cactorumque apresentam status constante nas
duas estações estudadas, e ainda as outras que foram pouco avistadas (com menor
distribuição) como a Coccyzus melacoryphus. Além disso, esses percentuais podem nos
fornecer informações que permitem comparar com os dados que já se sabe acerca dos
padrões de endemismo para a Caatinga. Nesse contexto, o nosso trabalho mostra
espécies já vistas e citadas como endêmicas da Caatinga, como é o caso Picumnus
limae, Picumnus fulvescens, Piseudoseisura cristata, Sakesphorus cristatus,
Myrmorchilus strigilatus, Cyanocoraxcyanopogon, Paroaria dominicana, Icterus
jamacaii e Herpetotheres cachinnans (SICK, 1997), e ainda Aratinga cactorum e
Sporophila albogularis (PACHECO, 2003).
Assim, de acordo com os dados obtidos no presente trabalho, foi possível
identificar através dos status de ocorrências, o grande potencial da área estudada em
manter espécies residentes nas diferentes estações climáticas, o que mostra a sua
importância na preservação e manutenção da composição da avifauna da região.
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MEDIDA DA PRESSÃO ARTERIAL PELO MÉTODO INDIRETO EM UM PRONTOSOCORRO GERAL POR PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM
Sterfferson Lamonier de Oliveira Dantas1; Johny Carlos de Queiroz2
RESUMO: A pesquisa objetiva identificar o conhecimento prático que os profissionais de
enfermagem que atuam em um pronto-socorro geral têm acerca da medida indireta da pressão
arterial sistêmica com a técnica auscultatória, realizada no Pronto Socorro do Hospital Regional
Tarcísio de Vasconcelos Maia. Foram abordados 63 profissionais de enfermagem, dentre eles 15
enfermeiros, 43 técnicos de enfermagem e 5 auxiliares de enfermagem. Utilizou-se como
instrumentos de coleta de dados um check list com quinze itens relacionados ao procedimento de
medida da pressão arterial, preenchido durante a execução do procedimento, para cada sujeito,
através da observação direta e um questionário estruturado para caracterização dos sujeitos. Após a
coleta, os dados foram inseridos no programa SPSS versão 16.0 os quais foram codificados e
tabulados. O estudo demonstrou que 71,43% removeram roupas do braço no qual foi colocado o
manguito. Quanto à pressão arterial sistólica estimada, somente 3,17% palparam o pulso radial e a
estimaram e 1,59 % inflaram rapidamente o manguito até ultrapassar em 20 a 30 mmHg o valor
estimado. A deflação foi procedida lentamente por apenas 30,16% dos participantes. Dos que
realizaram mais de uma verificação, nenhum permitiu um intervalo em torno de 1 minuto para
novas medidas e só 1,59% anotaram os valores juntamente com o braço no qual foi feita a
verificação. Os dados obtidos revelaram algumas deficiências, tendo em vista que nem todas as
recomendações das VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão foram cumpridas e que determinadas
etapas não têm sido realizadas satisfatoriamente na prática.
Palavras-chave: Conhecimento; Enfermagem; Medida; Prática; Pressão Arterial.
INTRODUÇÃO
A preocupação com o pulso perde-se no tempo. É sabido que no Egito Antigo a atenção
dos médicos já se voltava para a significação das pulsações sanguíneas, porque, como trazia o
papiro de Ebers, “colocando-se os dedos sobre várias partes do corpo verifica-se que o coração
‘fala’ através dos vasos” (INTROCASO, 1996, p. 305). No entanto, apesar do interesse vascular ser
muito antigo, a primeira medida da pressão arterial (PA) só foi conseguido em 1733, pelo reverendo
Stephen Hales (1677-1761), em Middlessex, na Inglaterra (JARDIM; SOUSA, 1997).
Nos nossos dias, a mensuração da PA é o procedimento mais realizado por enfermeiros
de todas as partes do mundo, em situações de assistência primária, secundária ou terciária, nos
domicílios, hospitais, unidades de terapia intensiva, recuperações anestésicas e cirúrgicas, ou seja,
isso significa dizer que a cada minuto, centenas, ou até mesmo, milhares de profissionais da área da
enfermagem encontram-se executando esse procedimento (ARAUJO; ARCURI, 1998).
O fato da PA representar o produto do débito cardíaco e da resistência dos vasos
periféricos faz com que seja um dos mais importantes parâmetros de avaliação do sistema
cardiovascular, o que deve resultar em indubitável precisão na sua mensuração (ARAUJO;
ARCURI; MARTINS, 1998). O método mais utilizado na prática clínica para a sua obtenção, no
dia-a-dia dos serviços, ainda é o método indireto com técnica auscultatória e uso de
esfigmomanômetro aneroide ou de coluna de mercúrio (DBH VI, 2010).
Mesmo tratando-se de um procedimento relativamente simples, não invasivo, não
oneroso e rotineiro, está sujeito a erros, exigindo assim, cuidados básicos relativos ao ambiente, ao
equipamento, ao usuário e, especialmente, ao profissional, por ser o responsável pela técnica de
1 Discente do curso de Enfermagem da Faculdade de Enfermagem, Campus Central, UERN. e-mail: sterferson_rock@hotmail.com
2 Docente do Departamento de Enfermagem da Faculdade de Enfermagem, Campus Central, UERN. e-mail:
johnycarlos@uol.com.br
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medida, o registro correto dos valores, bem como também, a interpretação dos resultados obtidos
(SCHMIDT; PAZIN FILHO; MACIEL, 2004).
Por isso, visando à isenção de erros, desde 1939, o procedimento de medida da PA tem
sua técnica padronizada, aprimorada e publicada por diversas entidades internacionais, como a
American Heart Association e a British Hypertension Society (RABELLO; PIERIN; MION JR,
2004). Os Consensos Brasileiros vêm sendo realizados no país desde 1990 e a cada quatro anos são
revisados, atualizados e discutidos (ARAÚJO et al, 2006).
Mais recentemente, em Janeiro de 2010, foram publicadas as VI Diretrizes Brasileiras
de Hipertensão (DBH) com a finalidade de guiar médicos e demais profissionais de saúde no
diagnóstico e no tratamento da hipertensão arterial sistêmica (HAS), além de trazer as questões
relativas à padronização de medida indireta da PA, embora nem sempre seguidas na prática clínica.
Indo ao encontro dessa ideia, diversos estudos encontrados na bibliografia brasileira têm mostrado
um conhecimento insatisfatório dos profissionais de saúde na realização desse procedimento.
Apesar disso, é inegável que o respeito aos passos da técnica são fundamentais para
evitar possíveis erros que comprometam os valores obtidos e causem danos aos usuários
(ALAVARCE, 2007). Uma vez que, nesse contexto, é possível que dois tipos de erros, igualmente
indesejáveis, possam ser cometidos: diagnosticar como hipertensos pacientes com comportamento
normal da PA e deixar de diagnosticar verdadeiros hipertensos (GELEILETE; COELHO; NOBRE,
2008).
Dessa forma, é evidente a necessidade de todos os profissionais de saúde, especialmente
os de enfermagem, por serem na grande maioria das vezes os responsáveis por realizarem esse
procedimento, possuírem um sólido conhecimento prático no campo da esfigmomanometria e
estarem a par das normas/ diretrizes vigentes que são preconizadas com o intuito de
desempenharem a aferição de maneira adequada e obterem valores precisos e fidedignos, a fim de
evitarem erros e garantirem a tomada de decisões e encaminhamentos corretos.
Sendo assim, a presente pesquisa pode ser importante para visualizar se a prática de
verificação da PA pelos profissionais de enfermagem de um pronto-socorro encontra-se pautada de
acordo com o que é preconizado pelas DBH VI (2010), bem como, servir para subsidiar uma futura
construção de um programa de educação continuada junto aos profissionais pesquisados.
Neste sentido, a pesquisa objetiva identificar o conhecimento prático que os
profissionais de enfermagem que atuam em um pronto-socorro têm acerca da medida indireta da
pressão arterial sistêmica com a técnica auscultatória.
MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa se caracteriza por um estudo descritivo com abordagem quantitativa (estudo
observacional), realizada no pronto-socorro (PS) do Hospital Regional Tarcísio de Vasconcelos
Maia (HRTVM), localizado na cidade de Mossoró/RN.
A população é composta por 72 profissionais que compõe a esquipe de enfermagem do
PS do HRTVM. A amostra, definida pelos critérios de inclusão e exclusão, constou com a
participação de 63 profissionais, entre enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Esse
número de sujeitos foi escolhido por representar a população total que constitui o corpo de trabalho
de enfermagem desse setor da instituição, assim acredita-se que possa haver um resultado
condizente com a realidade.
Os critérios de inclusão foram assim elencados: ser enfermeiro, técnico e/ou auxiliar de
enfermagem que esteja em pleno exercício de sua função, com tempo de experiência de no mínimo
seis meses na unidade de PS. Os critérios de exclusão dizem respeito aos sujeitos que estejam em
gozo de licença médica, férias, licença Premium (especial) no momento da coleta de dados ou os
sujeitos que se recusarem a participar da pesquisa não assinando o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE).
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O recrutamento dos sujeitos se deu por meio de visitas ao serviço através da inserção do
pesquisador na unidade ao expor ao profissional os objetivos da pesquisa, assim como a
necessidade de assinar o TCLE. A abordagem aos profissionais foi feita pelo próprio pesquisador
no momento em que estavam com tempo disponível, não interferindo na dinâmica do serviço da
unidade.
Como instrumentos de coleta de dados foram utilizados um check list, previamente
elaborado, que abordou 15 itens do procedimento de medida da PA de acordo com as DBH VI
(2010), para percepção do conhecimento prático dos profissionais na execução da técnica, e um
questionário estruturado com questões fechadas, também elaboradas previamente, para
caracterização dos profissionais de enfermagem, identificando-os por categoria profissional, tempo
de atuação no PS do HRTVM, sexo, idade, tempo de formação e participação ou não em cursos de
educação permanente em saúde sobre a temática.
A coleta de dados ocorreu após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética e Pesquisa
(CEP) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), tendo o seu início em Agosto
de 2011 e se estendendo a Dezembro de 2011. O procedimento consistiu em uma observação direta
de cada profissional com o preenchimento do check list, pelo pesquisador, durante a verificação da
PA em um usuário adulto, maior de 18 anos, que se encontrava no serviço e, em seguida, o
profissional fazia o preenchimento do questionário.
Após a coleta, os dados foram inseridos no programa SPSS versão 16.0, os quais foram
codificados e tabulados. Esses foram analisados e apresentados por meio da estatística descritiva em
forma de uma tabela de frequência simples e relativa.
A análise dos dados foi fundamentada com base no consenso preconizado pelas DBH
VI (2010), correlacionada a outros trabalhos de pesquisadores, como: Araujo, Arcuri, Alavarce,
Coelho, Geleilete, Mion Jr, Nobre, Pierin, Rabello, Veiga, entre outros, que discutem e estudam
aspectos referentes ao método indireto de verificação da PA.
A pesquisa segue os princípios da resolução do Conselho Nacional de Saúde- CNS196/1996, que estabelece as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas envolvendo seres
humanos, e da resolução do Conselho Federal de Enfermagem- COFEN-311/2007, que aprova a
reformulação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, por se tratar de uma pesquisa
que envolve seres humanos, possibilitando a permissão para a divulgação dos resultados obtidos.
Antes da aplicação dos instrumentos de coleta de dados (check list e o questionário), os
sujeitos assinaram o TCLE no qual foram esclarecidos sobre qualquer dúvida acerca da pesquisa e
do caráter de sua participação, de que, a qualquer momento, poderiam retirar seu consentimento da
pesquisa (sem que isso acarretasse em penalidade de qualquer espécie), receberam garantias de que
não haveria divulgação de nomes ou de qualquer outra informação que pudesse por em risco a sua
privacidade e de que teriam acesso às informações sobre os resultados do estudo.
A pesquisa foi submetida ao CEP/UERN sob o Certificado de Apresentação para
Apreciação Ética- CAAE n.º 0004.0.428.000-11, aprovada sob o protocolo de n.º 006/11.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados desse estudo foram analisados a partir de duas categorias assim definidas:
caracterização da população estudada e procedimento de medida da pressão arterial na prática para
que os objetivos fossem alcançados.
Caracterização da população estudada
A caracterização dos sujeitos se deu a partir de variáveis assim especificadas: categoria
profissional, tempo de atuação no PS do HRTVM, sexo, idade, tempo de formação e participação
ou não em cursos de educação permanente em saúde sobre a temática.
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.Quanto à participação das categorias profissionais, houve o predomínio dos técnicos de
enfermagem (68,25%), seguidos dos enfermeiros (23,81%) e dos auxiliares de enfermagem
(7,94%), respectivamente, com prevalência significativa do sexo feminino (84,13%) em relação ao
masculino (15,87%).
A grande maioria (74,60%), tem mais de cinco anos de atuação na unidade de PS do
referido hospital e, majoritariamente, compreendem a faixa etária entre 40 a 49 anos (44,44%),
seguida da de 50 a 59 anos (33,33%).
Houve o predomínio dos anos de graduação entre 1990 a 1999 e 2000 a 2009 em
relação ao ano de conclusão de curso dos profissionais estudados, correspondendo a dois terços dos
pesquisados, obtendo um percentual de 33,33% cada um.
Quanto à participação em cursos de educação permanente sobre aferição da PA, após a
conclusão do curso no qual foram formados, houve uma maior prevalência de profissionais que
afirmaram não terem participado desses momentos, correspondendo a 61,90% dos entrevistados.
Procedimento de medida da pressão arterial na prática
Nesta categoria de estudo utilizamos os procedimentos que deverão ser utilizados durante a
verificação da PA, os quais estão contidos na VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, contidos na
Tabela 1.
Tabela 1. Procedimentos recomendados para a medida da PA.
Explica o procedimento ao usuário
Remove roupas do braço no qual é colocado o manguito*
Posiciona o braço na altura do coração, apoiado, com a palma da mão voltada
para cima e o cotovelo ligeiramente fletido
Posiciona o manguito na altura adequada, centralizado e sem folgas
Manômetro adequadamente visível
Palpa pulso radial e estima a PAS**
Palpa artéria braquial
Coloca campânula ou diafragma do estetoscópio corretamente
Posiciona o diafragma do estetoscópio***
Posiciona a campânula do estetoscópio
Infla rapidamente até ultrapassar em 20 a 30 mmHg o nível estimado da PAS
Procede a deflação lentamente (2 mmHg/s)
Intervalo em torno de 1 minuto para novas medidas****
Informa os valores obtidos para o usuário
Anota os valores e o braço
TOTAL
Fonte: Pronto-socorro do Hospital Regional Tarcísio de Vasconcelos Maia.

N
42
45
47

%
66,67
71,43
74,60

37
62
2
34
30
60
0
1
19
0
51
1
63

58,73
98,41
3,17
53,97
47,62
95,24
0
1,59
30,16
0
80,95
1,59
100,00

*Uma grande parcela dos usuários participantes da pesquisa estava com vestimentas que deixavam o braço desnudo, dessa forma,
não necessitando ser removidas.
**1,59% dos participantes estimaram a PAS usando a artéria braquial ao invés da radial.
***O restante dos observadores que participaram da pesquisa e não usaram o diafragma, ou seja, os outros 4,76% remanescentes, não
utilizaram o estetoscópio para a verificação, apenas o esfigmomanômetro.
****74,60% dos observadores que participaram da pesquisa não realizaram novas medidas, fizeram uma única verificação. Enquanto
isso, os demais 25,40% realizaram novas medições, porém não deram intervalos entre as medidas, ou seja, não completaram a
deflação e inflaram novamente o manguito.

No que se refere à posição do usuário durante a verificação, 77,78% foram realizadas na
posição sentada e 22,22% na posição deitada (supina ou decúbito dorsal). Na teoria, a posição
recomendada pelas DBH VI (2010) para a medida da PA é a sentada. Contudo, elas recomendam
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que as medidas nas posições ortostática e supina devem ser feitas pelo menos na primeira avaliação
em todos os indivíduos e em todas as avaliações em idosos, diabéticos, portadores de
disautonomias, alcoolistas e/ou em uso de medicação anti-hipertensiva (DBH VI, 2010).
Pode-se constatar que 66,67% explicaram o procedimento antes de iniciá-lo. Em relação
à remoção das roupas do braço no qual foi colocado o manguito, 71,43% as removeram antes de
começá-lo. No entanto, vale-se salientar que uma grande parcela dos usuários participantes da
pesquisa estava com vestimentas que deixavam o braço desnudo, dessa forma, não necessitando de
serem removidas, e essas foram consideradas como removidas para critérios de contagem, o que
torna os 28,57% que não removeram mais expressivos.
No entanto, permite-se ressaltar, que mesmo as DBH VI (2010) recomendando a
remoção de roupas no braço no qual é colocado o manguito, um estudo sugere que o uso de roupas
finas, com menos de 2 mm de espessura, sobre o braço que será utilizado para medir a PA causaria
diferenças irrisórias entre 0,5 a 1,1 mmHg (LIEBL et al, 2004 apud GELEILETE; COELHO;
NOBRE, 2008). Todavia, em contrapartida, Veiga et al (2003) defendem que esse cuidado pode ter
importância, especialmente se a vestimenta vier a interferir com a espessura do braço, falseando a
medida, no caso de roupas de espessuras mais fartas.
Semelhantemente ao critério anterior, 74,60% também posicionaram o braço na altura
do coração, apoiado, com a palma da mão voltada para cima e o cotovelo ligeiramente fletido. Se o
braço não for adequadamente posicionado pode também concorrer para medidas imprecisas da PA,
se estiver acima do nível do coração, a PA é superestimada, ao passo que para o braço abaixo desse
nível ocorre o inverso (GELEILETE; COELHO; NOBRE, 2008).
Com relação ao posicionamento do manguito, 58,73% o posicionaram na altura
adequada, centralizado e sem folgas, demonstrando certa imperícia por parte dos profissionais
arrolados no estudo nesse quesito se comparado à pesquisa realizada por Rabello, Pierin e Mion Jr
(2004) com auxiliares de enfermagem, enfermeiros e médicos, que obtiveram resultados bem mais
aceitáveis, já que praticamente todos os pesquisados (99,4%) centralizaram o manguito e o
colocaram sem folgas.
Ainda durante as verificações, quase à totalidade dos profissionais (98,41%)
posicionaram o manômetro de forma que o deixava adequadamente visível durante a execução da
técnica. Perloff et al (1993) apud Geleilete, Coelho e Nobre (2008) discutem que para evitar o erro
de paralaxe, os olhos da pessoa que realiza a verificação devem estar no mesmo nível da coluna de
mercúrio ou do mostrador do manômetro aneroide.
Já em relação a uma das etapas mais importantes para uma correta medição da PA, a
palpação do pulso radial, somente uma quantidade irrisória de 3,17% dos participantes a realizaram
e estimaram a pressão arterial sistólica (PAS). No estudo já citado anteriormente de Rabello, Pierin
e Mion Jr (2004) se chegou a resultados semelhantes sendo que somente 7,3% dos profissionais da
saúde pesquisados palparam essa artéria.
A partir desses dados, pode-se inferir que a essa etapa não tem sido dada a devida
atenção e que ela tem ficado esquecida pelos profissionais em geral durante as medidas. Ressalva-se
ainda que 1,59% dos participantes estimaram a PAS usando a artéria braquial ao invés da radial. No
entanto, quanto a isso, não foram encontradas observações na literatura pesquisada.
No que concerne à palpação da artéria braquial para o correto posicionamento do
estetoscópio antes da sua colocação, pouco mais da metade (53,97%), realizaram essa etapa,
demonstrando que uma grande parte dos profissionais de enfermagem do PS da instituição costuma
posicionar o estetoscópio sem previamente palpar a artéria braquial.
No entanto, menos da metade (47,62%) posicionaram o estetoscópio corretamente. Isso
se deve ao fato de que 4,76% não chegaram nem a utilizar esse equipamento durante a verificação e
1,59% ter empregado força demasiada ao posicionar o diafragma do estetoscópio sob o manguito
durante as ações de inflação e de desinflação, dessa forma, gerando compressão excessiva dessa
artéria durante a medição.
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Em relação ao posicionamento das partes audíveis do estetoscópio, o diafragma, foi
utilizado por 95,24% dos observadores, representando a totalidade (100,00%) dos profissionais de
enfermagem que utilizaram o estetoscópio para a verificação, devido, como já mencionado
anteriormente, os 4,76% restantes não terem chegado nem a utilizá-lo durante o procedimento.
Assim, esses o fizeram apenas através do uso exclusivo do esfigmomanômetro e, logo
após, registraram os valores obtidos. Os participantes explicaram a não utilização do estetoscópio
devido não conseguirem auscultar os sons de Korotkoff ou afirmarem que esse machuca os canais
auditivos, assim preferindo não utilizá-lo para as suas verificações cotidianas.
Apesar disso, pode-se entender que há uma predileção por parte dos profissionais de
enfermagem pesquisados pela utilização do diafragma em detrimento da campânula, tendo em vista
que em algumas das verificações, alguns profissionais fizeram uso de um estetoscópio do serviço
que possuía campânula, mas mesmo assim, nenhum chegou a utilizá-lo. Quanto a isso, as DBH VI
(2010) não fazem nenhuma restrição ao uso do diafragma, já que ambos são mencionados como
empregáveis.
Apesar de apenas 3,17% dos participantes terem estimado a PAS, somente 1,59%
inflaram rapidamente até ultrapassar de 20 a 30 mmHg o valor estimado. É importante destacar
ainda que 93,65% dos pesquisados hiperinsuflaram o manguito durante a etapa de inflação nas
verificações. Esses tiveram uma média de insuflação de aproximadamente 107 mmHg acima da
PAS obtida durante as verificações. Esse valor, como já mencionado, excede em muito os valores
recomendados pelas DBH VI (2010), que orientam a inflação de 20 a 30 mmHg acima do valor
estimado inicialmente na artéria radial.
É importante ressaltar também que de todos os que verificaram sem estimar a PAS, ou
seja, 96,83% dos profissionais, apenas 4,92% desse total conseguiram “normoinsuflar”, ou seja,
inflar o manguito entre 20 a 30 mmHg acima do valor estimado, ratificando a importância da etapa
de palpar o pulso radial e estimar a PAS para a realização do procedimento fidedignamente.
Segundo Schmidt, Pazin Filho e Maciel (2004), a etapa de avaliação da pressão sistólica
estimada (PSE), como denominada por eles, é importante para se evitar uma série de inconvenientes
e erros na medida indireta da PA, como: insuflações exageradas; causadoras de desconforto para o
paciente e erro na medição; e erros decorrentes do fenômeno conhecido como hiato auscultatório,
decorrente de curto intervalo em que os ruídos de Korotkoff não são audíveis e pode estender-se por
intervalos de até 40 mmHg.
Complementam ainda que ao realizar a medida da PA sem utilizar a PSE, pode-se
interromper, eventualmente, a insuflação dentro do período de hiato auscultatório e, desse modo,
obter leituras falsamente baixas para a PAS. Esse fenômeno ocorrendo, geralmente, em idosos com
HAS, arteriosclerose e estenose aórtica grave (SCHMIDT; PAZIN FILHO; MACIEL, 2004).
Durante outra etapa respeitável na medição da PA, a deflação, apenas 30,16% dos
profissionais desinflou lentamente o manguito, portanto, pode-se observar que essa etapa também
não vem sendo realizada com perícia pelos profissionais incumbidos de executá-la. A velocidade
média recomendada pelas DBH VI (2010) é de 2 mmHg/s até a identificação da PAS, ao se escutar
o primeiro ruído (fase I de Korotkoff), e, logo após, necessita-se então ser procedido um pequeno
aumento, que conforme Perloff et al apud Geleilete, Coelho e Nobre (2004) deve corresponder de 5
a 6 mmHg/s para evitar o regurgitamento venoso e o consequente desconforto para o usuário.
Araujo, Arcuri e Martins (1998) alertam ainda que desinflar o manguito com velocidade
rápida, acima do preconizado, acarreta dificuldade em se estabelecer precisamente os valores
pressóricos, tanto da PAS quanto da pressão arterial diastólica (PAD), daí a necessidade do
cumprimento da velocidade média de deflação recomendada.
Realizaram uma única verificação 74,60% dos pesquisados. Enquanto isso, os demais
25,40%, que realizaram novas medições, não aguardaram o intervalo recomendado pelas DBH VI
(2010) que é em torno de 1 minuto entre uma verificação e outra, ou seja, não completaram a
deflação e inflaram novamente o manguito, muitos repetindo esse movimento duas ou mais vezes.
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Insuflações e desinflações repetidas do manguito durante uma mesma medida, de
acordo com Schmidt, Pazin Filho e Maciel (2004), podem provocar estímulos dolorosos e variação
dos valores da PA, dessa forma devendo ser evitadas. Portanto, ninguém cumpriu essa etapa de
maneira satisfatória e as condutas assumidas não condizem com os melhores conhecimentos
científicos, estando em desacordo com as DBH VI (2010) e, podendo essas, se tornarem geradoras
de erros nos valores pressóricos obtidos.
A orientação ao usuário e aos seus familiares/acompanhantes, quando o mesmo não
estiver consciente, sobre o valor da PA após a sua mensuração, é de fundamental importância para o
conhecimento dos mesmos sobre o padrão hemodinâmico do indivíduo e, consequentemente, do seu
estado de saúde. Em relação a esse critério, 80,95% informaram os valores obtidos para os usuários.
Não menos importante, o registro adequado das cifras tensionais obtidas, também se
torna essencial para a realização apropriada do procedimento, devendo ser anotados os valores
exatos sem “arredondamentos” e o braço no qual a PA foi medida (DBH VI, 2010). O registro foi
efetuado por todos os profissionais logo após suas respectivas verificações, no entanto, quase a
totalidade dos participantes (98,41%) registrou apenas os valores da PA, sendo que apenas 1,59%
anotaram os valores e o membro em que realizaram a medição.
Além disso, 98,41% registraram 0 como dígito final para a PAS e 95,24% para a PAD e
os demais valores foram findados em 5, o que evidenciou uma predileção pelo registro de valores
“arredondados”. Adverte-se, no entanto, segundo Schmidt, Pazin Filho e Maciel (2004), quanto ao
registro do dígito 5 no final das cifras sistólica e diastólica, que essa prática não é indicada,
devendo-se evitá-la, e ser efetuado o registro dos valores observados com terminações pares
variando de 2 em 2 mmHg já que os esfigmomanômetros comercializados no mercado são
graduados dessa forma.
CONCLUSÃO
Os dados revelaram que as recomendações preconizadas pelas DBH VI não são
executadas e que determinadas etapas não têm sido realizadas satisfatoriamente na prática pelos
profissionais de enfermagem da unidade de PS. Se considerarmos a importância dessas evidências
na obtenção de valores fidedignos, pode-se depreender a gravidade desses achados, que podem estar
comprometendo diretamente os valores obtidos pelas verificações, interferindo no diagnóstico de
determinadas patologias.
Assim, diante dos resultados apresentados, torna-se relevante ser comentada a
importância da educação permanente na instituição hospitalar para constante aprimoramento da
técnica, assim como direcionar o ensino desse procedimento durante a formação nos cursos de
graduação em enfermagem e nos cursos profissionalizantes de técnicos de enfermagem que possam
contribuir para diminuir as lacunas existentes atualmente no conhecimento.
A enfermagem tem se preocupado com a qualidade da assistência prestada e tem
buscado respostas para uma assistência competente, efetiva e autônoma. Acredita-se que repensar
sobre esse procedimento no cotidiano da enfermagem, garantindo ao usuário qualidade na
assistência, faz-se necessário e emergente.
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MICROPROPAGAÇÃO DE BANANEIRA CULTIVAR FHIA 1 EM MEIO DESPROVIDO
DE SACAROSE: PREJUÍZO X BENEFÍCIOS
Mara Líbia Costa de Oliveira1; Cynthia Cavalcanti de Albuquerque²; Eleneide Pinto Gurgel3;
Mônica Danielle Sales da Silva4; Kathia Maria Barbosa e Silva5
RESUMO: O objetivo deste trabalho foi avaliar a micropropagação da bananeira cultivar FHIA 1
sob condições de cultivo menos onerosas. Foram realizadas coletas de rizomas na empresa WG
fruticultura e o trabalho foi realizado na UERN. Os ápices caulinares retirados dos rizomas foram
esterilizados e inoculados em tubos de ensaio contendo sais e vitaminas do meio MS suplementado
com 30,0 g L-1 de sacarose, 6,5 g L-1 de ágar e 4,5 mg L-1 de 6-benzilaminopurina, até a obtenção
dos brotos. Em seguida os brotos de diferentes subcultivos foram utilizados para a montagem do
experimento, o qual foi realizado em blocos casualizados, com 2 blocos e 3 repetições. Os
tratamentos consistiram de diferentes meios de cultura os quais foram preparados da seguinte
forma: T1- MS, com 0,65% de ágar e 30g L-1 de sacarose; T2- MS, sem açúcares; T3- MS, com 15g
L-1 de açúcar comercial (AC); T4- MS, com 30g L-1 de AC; T5- ½ MS, sem açúcares; T6- ½ MS +
15 g L-1 de AC; T7- ½ MS + 15 g L-1 de AC. Todos os meios foram preparados com 2,0 mg L-1 de
BAP e com exceção do T1, utilizou-se algodão como suporte para o meio líquido. Aos 30 e 45 dias
foram avaliados os percentuais de oxidação, enraizamento e sobrevivência. Não houve diferenças
estatísticas nas variáveis estudadas entre os tratamentos quando os dados foram comparados pelo
teste de Tukey a 5% de significância, ressaltando que independentemente do meio utilizado o
desenvolvimento desse hibrido foi lento.
PALAVRAS CHAVES: Micropropagação; Musa Spp.; Bananicultura.
INTRODUÇÃO
A banana é originária do continente asiático e atualmente se encontra distribuída em
várias regiões tropicais, sendo considerada uma das frutas a mais tempo consumida no mundo. O
Brasil é o segundo maior produtor mundial da banana, tendo produzido cerca de 7 milhões de
toneladas em 2006, em uma área de 500 mil hectares, e em 2007, destacou-se como o quarto
produtor mundial, com 7,1 milhões de toneladas, em 515,4 mil ha (FEHLAUER et al. 2010). As
bananeiras são propagadas vegetativamente a partir de mudas provenientes de brotos laterais de
plantas adultas, visto que quase todas as cultivares são triploides ou tetraploides e raramente
produzem sementes (SANTOS-SEREJO, et al. 2009). No entanto, esse sistema convencional é o
principal veiculo disseminador de doenças limitando a exploração dessa cultura.
Dentre as cultivares tetraploides, a FHIA 1 se destaca por ser resistente à sigatoka negra
e ao mal do Panamá que atacam as musáceas. Medindo de 2,5 a 3,5 metros de altura, pode sustentar
grandes cachos sem escoramento, têm folhas decumbentes e um talo brilhante, seu cacho é
ligeiramente inclinado e assimétrico (OLIVEIRA et al. 2001).
1

Discente do curso de Ciências Biológicas da Faculdade de
mara.projovem@gmail.com
2
Docente do Departamento de Ciências Biológicas da Faculdade
cycavalcanti@gmail.com
3
Discente do curso de Ciências Biológicas da Faculdade de
elengurgel27@yahoo.com.br
4
Discente do curso de Ciências Biológicas da Faculdade de
monica.dani22@hotmail.com
5
Docente do Departamento de Ciências Biológicas da Faculdade
kmbsbarbosa@yahoo.com.br

Ciências Exatas e Naturais, Campus Central, UERN. e-mail:
de Ciências Exatas e Naturais, Campus Central, UERN. e-mail:
Ciências Exatas e Naturais, Campus Central, UERN. e-mail:
Ciências Exatas e Naturais, Campus Central, UERN. e-mail:
de Ciências Exatas e Naturais, Campus Central, UERN. e-mail:

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

1286

A cultura de tecidos é uma alternativa para a produção de mudas de bananeira, pois,
essa técnica permite a obtenção de plantas com boa qualidade fitossanitária, otimização do espaço
físico e é possível se obter plantas durante todo o ano, sem depender de características físicas
impostas pelo ambiente. Essa técnica já está estabelecida em muitos países, inclusive no Brasil, e
estima-se que cerca de 922 milhões de mudas foram produzidas por esse método até 2003 em todo
mundo (CARVALHO et al. 2009).
Apesar da eficiência e da qualidade das plantas produzidas a partir dessa técnica, seu
uso apresenta algumas restrições. O percentual de multiplicação é fortemente afetado pela alta taxa
de oxidação dos explantes, a qual é caracterizada pelo escurecimento das partes excisadas dos
propágulos e do meio de cultivo, influenciando na absorção dos constituintes do meio pelo explante
em virtude da obstrução do tecido oxidado. Tal oxidação é resultante da liberação de compostos
fenólicos in vitro em torno da superfície excisada, modificando a composição do meio de cultivo e,
consequentemente, a absorção de nutrientes. Os compostos fenólicos sofrem oxidação pelas
enzimas polifenases, produzindo substâncias tóxicas que normalmente inibem o crescimento dos
explantes, ocasionando até a morte dos mesmos (COSTA et al. 2006).
Outro fator relevante que reduz o uso dessa técnica diz respeito aos custos elevados de
sua produção. Algumas técnicas estão sendo empregadas com o intuito de se reduzirem os custos
das mudas micropropagadas. Bernardi et al. (2004) afirmaram que usando luz natural para a
micropropagação e substituindo alguns produtos do meio de cultura, como a sacarose utilizada, por
açúcar comercial, e o ágar por amido de milho e alguns outros produtos, pode-se reduzir o custo da
micropropagação. É importante frisar que é necessário que as mudas obtidas destes cultivos a
custos menores apresentem o mesmo desempenho em condições de campo das obtidas sem a
redução dos custos. Com base no exposto, este trabalho teve como objetivo micropropagar a
cultivar de bananeira FHIA 1 utilizando meio de cultura com modificações, afim de tornarem esses
meios menos onerosos.
MATERIAL E MÉTODOS
1) Obtenção e inoculação de explantes de bananeira in vitro
O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Os ápices caulinares, explantes a serem
cultivados in vitro, foram retirados de rizomas de bananeira da cultivar FHIA 1 que foram doados
pela empresa WG fruticultura, fazenda sumidouro 2. Os rizomas foram levados ao laboratório onde
passaram por um processo de assepsia e diminuição de tamanho através da retirada das bainhas que
envolvem os explantes até aproximadamente 3 cm de comprimento, passando estes por um processo
de flabagem, sendo em seguida envolvidos por papel alumínio e transportados para sala de
inoculação. Em câmara de fluxo laminar, o material foi submetido ao seguinte processo de assepsia:
álcool a 70% durante 1 minuto, hipoclorito de sódio a 2,5% durante 10 minutos e três lavagens
consecutivas com água destilada esterilizada. Em seguida, com auxílio de pinça e lâmina de bisturi,
as bainhas remanescentes foram retiradas até o explante atingir cerca de 1 cm de comprimento.
Estes explantes foram inoculados em tubos de ensaio contendo sais e vitaminas do meio MS
(MURASHIGE e SKOOG, 1962) suplementado com 30 g L-1 de sacarose, 6,5 g L-1 de ágar e 4,5
mg L-1 de 6-benzilaminopurina (BAP). Os explantes passaram por vários subcultivos até a obtenção
do número suficiente de brotos para montagem do experimento.
2) Efeito do açúcar comercial e da metade da concentração do meio MS na multiplicação in
vitro de mudas de bananeira
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Os brotos de bananeira para montagem do experimento foram obtidos do 3º e 5º
subcultivos, sendo necessário a utilização do delineamento em blocos casualizados (DBC), com 2
blocos (referentes a cada subcultivo) e 3 repetições por tratamento. Os meios de cultura formam
preparados da seguinte forma: T1- MS, suplementado com 0,65% de ágar e 30g L-1 de sacarose; T2MS líquido, sem açúcares; T3- MS líquido, suplementado com 15g L-1 de açúcar comercial (AC);
T4- MS líquido, suplementado com 30g L-1 de AC; T5- ½ MS líquido, sem açúcares; T6- ½ MS
líquido + 15 g L-1 de AC; T7- ½ MS líquido + 30 g L-1 de AC. Todos os meios foram preparados
com 2,0 mg L-1 de BAP, tendo os meios líquidos recebido algodão como suporte. Cada tubo de
ensaio recebeu 15 mL de meio. Aos 30 e 45 dias formam avaliados os percentuais de oxidação,
enraizamento e sobrevivência.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os explantes do 3º subcultivo e do 5º subcultivo avaliados após 30 e 45 dias não
apresentaram diferenças significativas no que diz respeito à percentagem de oxidação, enraizamento
e sobrevivência (Tabelas 1 e 2). Resultados semelhantes foram encontrados por Bernardi et al.
(2004), onde a substituição da sacarose pelo açúcar cristal, proporcionaram aos explantes número
de brotos estatisticamente iguais, quando comparados aos explantes que receberam como fonte de
carbono o açúcar mascavo. Observa-se que houve desenvolvimento de raízes apenas aos 45 dias e
que a quantidade de explantes que sobreviveram foram inversamente proporcionais aos explantes
oxidados, com algumas exceções.
Tabela 1: Explantes de bananeira cultivar FHIA 1 do 3º subcultivo com diferentes concentrações de
açúcares e de sais do meio MS (MURASHIGE e SKOOG, 1962) conforme descrito: T1- MS,
suplementado com 0,65% de ágar e 30g L-1 de sacarose; T2- MS, sem açúcares; T3- MS,
suplementado com 15g L-1 de açúcar comercial (AC); T4- MS, suplementado com 30g L-1 de AC;
T5- ½ MS + 0,0g L-1 de AC; T6- ½ MS + 15 g L-1 de AC; T7- ½ MS + 30 g L-1 de AC.Os dados
não apresentaram diferenças significativas quando comparados pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade.
Tratamentos
T1

Oxidação
aos 30 dias
0,00% A

Oxidação
aos 45 dias
0,00% A

Enraizament Enraizament Sobrevivênci Sobrevivênci
o aos 30 dias o aos 45 dias a aos 30 dias a aos 45 dias
0,00% A
33,33% A
100,00% A
100,00% A

T2

33,33% A

100,00% A

0,00% A

0,00% A

67,00% A

0,00% A

T3

0,00% A

67,00% A

0,00% A

0,00% A

100,00% A

33,33% A

T4

67,00% A

67,00% A

0,00% A

33,33% A

33,33% A

33,33% A

T5

100,00% A

100,00% A

0,00% A

0,00% A

0,00% A

0,00% A

T6

0,00% A

33,33% A

0,00% A

33,33% A

100,00% A

67,00% A

T7

100,00% A

33,33% A

0,00% A

33,33% A

0,00% A

67,00% A

Fonte: Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte

Tabela 2: Explantes de bananeira cultivar FHIA 1 do 5º subcultivo com diferentes concentrações de
açúcares e de sais do meio MS (MURASHIGE e SKOOG, 1962) conforme descrito: T1- MS,
suplementado com 0,65% de ágar e 30g L-1 de sacarose; T2- MS, sem açúcares; T3- MS,
suplementado com 15g L-1 de açúcar comercial (AC); T4- MS, suplementado com 30g L-1 de AC;
T5- ½ MS + 0,0g L-1 de AC; T6- ½ MS + 15 g L-1 de AC; T7- ½ MS + 30 g L-1 de AC.Os dados
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não apresentaram diferenças significativas quando comparados pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade.
Tratamentos
T1

Oxidação
aos 30 dias
0,00% A

Oxidação
aos 45 dias
33,33% A

Enraizament Enraizament Sobrevivênci Sobrevivênci
o aos 30 dias o aos 45 dias a aos 30 dias a aos 45 dias
0,00% A
67,00% A
100,00% A
67,00% A

T2

100,00% A

100,00% A

0,00% A

0,00% A

0,00% A

0,00% A

T3

0,00% A

0,00% A

0,00% A

100,00% A

100,00% A

100,00% A

T4

33,33% A

33,33% A

0,00% A

33,33% A

67,00% A

67,00% A

T5

67,00% A

67,00% A

0,00% A

0,00% A

33,33% A

33,33% A

T6

0,00% A

67,00% A

0,00% A

33,33% A

100,00% A

33,33% A

T7

0,00% A

0,00% A

0,00% A

100,00% A

100,00% A

100,00% A

Fonte: Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte

As taxas de multiplicação in vitro dos explantes de bananeira são bastante variáveis em
função do genótipo utilizado, havendo, portanto, a necessidade de ajustes metodológicos para
maximizar o sistema de micropropagação. Geralmente são necessários vários subcultivos para
obtenção das mudas, o que pode gerar problemas de variação somaclonal (CAMOLESI et al.,
2010).
Embora a FHIA 1 seja multiplicada em países como Honduras e Cuba, existe poucos
relatos sobre o desenvolvimento in vitro desse cultivar e de outros híbridos de natureza tetraploide.
O presente trabalho mostrou que essa cultivar tem o desenvolvimento muito lento, apresentando
baixa taxa de multiplicação, mesmo utilizando BAP na concentração de 4,5 mg L-¹, resultados
semelhantes foram demonstrados em Oliveira et. al (2001) em experimento com FHIA 1,
suplementaram o meio com diferentes concentrações de BAP (2,5; 5,0; 7,5). Os autores observaram
uma maior taxa de multiplicação na concentração de 5 mg L-¹ e a taxa média de brotação da cultivar
FHIA 1 variou de 1,64% a 2,65% ao longo de oito subcultivos, considerada baixa. Os autores ainda
observaram oxidação mais acentuada na fase de estabelecimento, porém diminuía a cada subcultivo,
fato observado nesse experimento também.
CONCLUSÃO
A cultivar de bananeira FHIA 1, não apresentou brotações quando cultivadas nas
condições descritas neste trabalho. Como não houve diferenças estatísticas nas variáveis estudadas,
conclui-se que a cultivar em questão tem uma multiplicação lenta, independentemente do meio no
qual foi cultivada.
.
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MORBIMORTALIDADE NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DO
HOSPITAL CLEODON CARLOS DE ANDRADE/PAU DOS FERROS-RN.
Fernanda Aparecida de Queiroz Lima1; José Giovani Nobre Gomes2; Delane Maria
Rêgo3.
RESUMO: O presente estudo teve como objetivo fazer um Diagnóstico do Perfil de
morbimortalidade da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Cleodon Carlos de
Andrade localizado no município de Pau dos Ferros/RN a fim de promover o
planejamento adequado das ações no setor. Trata-se de um estudo descritivo analítico,
longitudinal com abordagem quantitativa, onde utilizamos como fonte de busca de
dados o livro de registro e os prontuários dos pacientes com o intuito de coletar
informações sobre sexo, idade, diagnóstico, procedência, tempo de internação e
desfecho morte. Foram incluídos no estudo os pacientes internados no respectivo setor
no período de janeiro de 2011 a abril de 2012, totalizando em 371 usuários. Os dados
foram analisados por meio de estatística simples e inferencial, analisando
principalmente os agravos e sua relação como tempo de internação e desfecho morte.
Conclui-se que a equipe de saúde pode agir na perspectiva de melhorar a qualidade da
assistência prestada a partir do conhecimento do perfil epidemiológico da população
com o qual lida diariamente.
PALAVRAS-CHAVE: Assistência à saúde; epidemiologia; terapia intensiva.
INTRODUÇÃO
A Unidade de terapia intensiva (UTI) é o setor hospitalar destinado ao atendimento de
pacientes graves ou de risco, potencialmente recuperáveis, que demandam assistência
médica ininterrupta, com o apoio de uma equipe de saúde multiprofissional e recursos
humanos especializados, além de equipamentos de alta tecnologia.
De um modo geral, as UTIs têm recebido pacientes cada vez graves, com idade
avançada e doenças crônicas agudizadas que exigem tratamentos complexos muitas
vezes somados aos recursos limitados, assim como destaca Nogueira e outros.: “É
crescente o número de pacientes críticos admitidos nessas unidades e,
consequentemente, a necessidade de caracterizá-los para melhor distribuição de recursos
humanos e materiais, visando à qualidade da assistência.” (NOGUEIRA, 2012, p. 60).
Partindo desse pressuposto, é de suma importância que a equipe trabalhe na perspectiva
de atender as reais necessidades para o perfil de usuário ao qual atua a fim da redução
dos gastos e de uma assistência de saúde mais humana e qualificada.
O presente estudo teve como objetivo fazer um diagnóstico situacional da Unidade de
Terapia Intensiva do Hospital Cleodon Carlos de Andrade a fim de elucidar o impacto
da intervenção da equipe multiprofissional sobre os perfis encontrados.

__________________________________
1 Acadêmica do Curso de Enfermagem, Campus Avançado Profª Maria Elisa de Albuquerque Maia –
CAMEAM/UERN, Pau dos Ferros/RN.
2 Enfermeiro, Professor Coordenador do Curso de Enfermagem – CAMEAM/UERN, Doutorando do Programa de
Ciências da Saúde – UFRN/UERN

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

1291

3 Cirurgiã-Dentista, Mestre em Periodontia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho; Doutora em
Periodontia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho; Professora da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte.

MATERIAL E MÉTODOS
Estudo descritivo analítico, longitudinal com abordagem quantitativa, de pacientes
adultos internados na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Cleodon Carlos de
Andrade (HCCA) localizado no município de Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte.
Utilizamos como fonte de busca de dados o livro de registro e os prontuários dos
pacientes a fim de coletar informações sobre sexo, idade, diagnóstico, procedência,
tempo de internação e desfecho morte. Foram incluídos no estudo os pacientes
internados no respectivo setor no período de janeiro de 2011 a abril de 2012, totalizando
em 371 usuários. A análise estatística dos dados se deu por meio do programa IBM
SPSS Statistics®. Para análise de duas variáveis quantitativas utilizamos o teste
estatístico de Pearson com valor de significância menor que 0,05. Para análise de duas
variáveis, uma quantitativa e uma qualitativa, utilizamos o teste estatístico de MannWhitney com valor de significância menor que 0,05. Os demais dados foram
apresentados em foram de tabelas e gráficos a partir da estatística descritiva e
caracterização da amostra.
A pesquisa envolve parecer ético, tendo sua aprovação pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte através do parecer
consubstanciado nº 128/11.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Durante o período estudado, 371 pacientes foram admitidos na UTI. Com relação ao
sexo, 180 dos pacientes internados eram do sexo feminino e 191 eram do sexo
masculino, havendo uma distribuição proporcional entre ambos. Este achado diverge da
maioria dos estudos realizados na área onde, em grande parte dos mesmos, houve
predominância do sexo masculino podendo tal fato estar relacionado com o tamanho da
amostra, não apresentando poder suficiente para determinar diferenças entre os sexos.
No que se refere à idade (tabela 1), obtivemos a média de 64 anos, fato que classifica o
usuário num perfil idoso, necessitando este de uma assistência diferenciada em virtude
da fragilidade advinda da própria condição fisiológica. Essa média é semelhante à
encontrada em estudo realizado por Nogueira e outros em UTIs públicas e privadas do
Brasil.
Tabela 1 – Idade e tempo de internação dos pacientes internados na UTI. Pau dos
Ferros, RN. Janeiro de 2011 a abril de 2012.
Variável
Média
Mediana
Modo
Erro
Mínimo
Máximo
padrão
Idade
64,789
69
69
19,5898
13
100
Tempo de
internação

3,3939

2

1

3,74387

1

27

Fonte: Hospital Regional Cleodon Carlos de Andrade. Pau dos Ferros, RN. Janeiro de 2011 a abril de
2012.

Para o tempo de internação, a média foi de 3 dias (tabela 1). Este dado difere do
encontrado na literatura, onde o menor tempo relatado é de 7 dias. Pôde-se observar
também que grande número dos pacientes permaneceram internados na UTI apenas por
24 horas (figura 1). Tais achados podem ser explicados por algumas questões: a
primeira delas diz respeito ao quadro clínico do sujeito no momento da admissão,
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encontrando-se este em estado tão grave que não consegue sobreviver por um período
maior que 24 horas e a segunda, remete ao fato da unidade dispor apenas de serviços
básicos onde, em outras ocasiões, quando há a necessidade de se realizar alguns
procedimentos mais complexos, é preciso que o usuário busque atender suas
necessidades fora, sendo transferido para outra cidade.

Figura 1 – Tempo de internação em dias na UTI. Pau dos Ferros, RN. Janeiro de 2011 a
abril de 2012.
No que concerne ao motivo de saída dos usuários, observamos que 40,9% dos pacientes
foram transferidos para outro setor do hospital; 7,3% foram transferidos para outra
cidade; 30,2% foram a óbito e apenas 8,4% receberam alta da UTI. Já em relação ao
desfecho final, 56,6% dos usuários permaneceram vivos; 30,2% faleceram e 13,2%
apresentaram informação de desfecho ausente.
Ainda buscou-se descobrir a existência de diferença significativa entre as variáveis
quantitativas idade e tempo de internação com a variável qualitativa óbito, objetivandose desvendar se as mesmas interferem no desfecho final do paciente (óbito ou não). Na
primeira análise (tabela 2), idade versus desfecho morte, pelo valor de p (<0,001)
identificado por meio do teste estatístico, verificou-se que há diferença significativa
entre a idade do paciente e o desfecho do mesmo, sendo a velhice, portanto, uma
condição fortemente atrelada e interferente na evolução do paciente.
Tabela 2 - Diferença significativa entre pacientes que foram a óbito versus idade
em anos . Pau dos Ferros, RN. Janeiro de 2011 a abril de 2012.
Pacientes que
N
MannWilcoxon
Z
Valor
foram a óbito
Whitney U
W
de p
Idade em Sim
110 7637,500
29373,500 ,000
anos
4,877
Não
208
Total
318
Fonte: Hospital Regional Cleodon Carlos de Andrade. Pau dos Ferros, RN. Janeiro de 2011 a abril de
2012.
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Na segunda análise (tabela 3), tempo de internação versus desfecho morte também pelo
valor de p (<0,001) encontrado por meio do teste, verificou-se que há diferença
significativa entre a quantidade de dias que o paciente permanece internado na UTI e o
seu desfecho final e que, portanto, há íntima relação entre ambas. Resultado semelhante
é compartilhado em estudo realizado por Abelha e outros.
Tabela 3 - Diferença significativa entre pacientes que foram a óbito versus tempo
de internação. Pau dos Ferros, RN. Janeiro de 2011 a abril de 2012.
Pacientes que
N
MannWilcoxon
Z
Valor
foram a óbito
Whitney U
W
de p
Tempo de
Sim
104 7159,500
12619,500 ,000
internação
3,488
Não
181
Total
285
Fonte: Hospital Regional Cleodon Carlos de Andrade. Pau dos Ferros, RN. Janeiro de 2011 a abril de
2012.

Em decorrência das informações encontradas, buscamos ainda descobrir se a variável
idade interfere na quantidade de dias em que o paciente permanece internado na UTI
(tabela 4). Para tanto, a partir da aplicação do teste estatístico de Pearson, com nível de
significância menor que 0,05, pudemos observar que os usuários admitidos nesta
instituição fogem à crença de quanto mais velho maior o tempo de permanência no setor
e, por fim, não há correlação entre idade e tempo de internação, resultado coincidente
com o encontrado em estudo realizado por Feijó e outros.
Tabela 4 – Correlação entre Idade em anos e tempo de internação em dias. Pau dos
Ferros, RN. Janeiro de 2011 a abril de 2012.
Idade em anos
Tempo de internação em
dias
Idade em
Pearson
1
,001
anos
Correlation
Valor de p
,985
N
365
293
Tempo de
Pearson
,001
1
internação
Correlation
em dias
Valor de p
,985
N
293
297
Fonte: Hospital Regional Cleodon Carlos de Andrade. Pau dos Ferros, RN. Janeiro de 2011 a abril de
2012.

As principais patologias que levaram os pacientes a serem admitidos na UTI não
obedecem a mesma ordem quando nos referimos às principais doenças que levaram os
usuários a óbito. Isto está bastante claro quando observamos que o Infarto Agudo do
Miocárdio (figura 2) é a principal causa de internação, porém, quando nos referimos à
morte, a Sepse (figura 3) é severamente cruel, levando a óbito 70% dos usuários que
foram acometidos por ela. Tal achado traz a tona o fato de que a evolução do paciente
depende da doença de base, da condição clínica do mesmo, da assistência prestada,
dentre outros fatores. Nessa perspectiva, é fundamental que os serviços da UTI estejam
organizados de tal forma para que se possa dar suporte e garantir a sobrevida do usuário,
independente do diagnóstico. Tão importante quanto à aplicação de recursos em novos
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tratamentos e tecnologia de ponta nestas unidades é o conhecimento de dados
epidemiológicos da clientela atendida constituindo uma necessidade que se impõe a fim
de tornar a assistência cada vez mais resolutiva.

Figura 2 – Principais causas de internação. Pau dos Ferros, RN. Janeiro de 2011 a abril
de 2012

Figura 3 – Média de óbito em relação às principais causas de internação. Pau dos
Ferros, RN. Janeiro de 2011 a abril de 2012.
CONCLUSÃO
Os resultados da presente pesquisa mostram que os profissionais intensivistas podem
atuar na perspectiva de melhorar a qualidade da assistência prestada a partir do
conhecimento do perfil epidemiológico da população com o qual lida diariamente.
Nesta perspectiva, concluímos que não houve predominância de sexo, divergindo do
encontrado na literatura, sendo o sexo masculino predominante em grande parte da
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mesma. A média de idade encontrada é superior à registrada em estudos semelhantes, o
que nos permite dizer que lidamos com pacientes de idade bastante avançada e que sem
dúvida alguma necessitam de uma atenção diferenciada. Já para o tempo de internação a
média encontrada é de 3 dias, dado que também diverge do referenciado na literatura e
para o qual acreditamos estar relacionado com a gravidade do paciente e com a
qualidade do serviço em virtude da precariedade do setor.
Pudemos observar também, isoladamente, que houve diferença significativa entre idade
e óbito e tempo de internação e óbito, elucidando que tanto a idade quanto os dias de
permanência na UTI são fatores cruciais para a sobrevivência ou morte do paciente. Não
houve correlação entre idade e tempo de internação, o que nos remete a questão que o
paciente idoso pode se recuperar tão bem e tão rápido quanto um paciente jovem desde
que bem assistido.
Por fim, identificamos como diagnósticos predominantes no momento de admissão o
Infarto Agudo do Miocárdio; Pneumonia; Acidente Vascular Encefálico e Insuficiência
Cardíaca Congestiva. No entanto, os óbitos predominaram em pacientes com Sepse;
Edema Agudo de Pulmão; Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; Pneumonia e
Insuficiência Renal Crônica.
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NEOPLASIAS CUTÂNEAS NÃO MELANOMA: AVALIAÇÃO COMPARATIVA
DAS DIVERSAS TÉCNICAS DE TRATAMENTO E SUAS IMPLICAÇÕES NO CURSO
CLÍNICO E CONTROLE DA DOENÇA
Kátia Pinheiro de Souza1, Felipe Matos Victor2, Marinaldo Horácio de Oliveira
Medeiros3
RESUMO: As neoplasias cutâneas não melanoma são o tipo de câncer mais frequente entre os
adultos. Nelas estão inclusas os carcinomas basocelular e espinocelular, além de outras doenças
neoplásicas menos prevalentes. A conduta terapêutica, em geral, envolve cirurgia e radioterapia.
Esse trabalho objetiva avaliar a eficácia das opções de tratamento oferecidas aos pacientes
atendidos no período de 2005 a 2010 pelo Serviço de Oncologia e Cirugia de Cabeça e Pescoço
sediada atualmente na Clínica João Carrilho, bem como se há diferença entre a efetividade do
tratamento executado por diferentes classes de profissionais, oncologistas e não oncologistas. Os
dados colhidos retrospectivamente via análise de prontuários foram tabulados e tratados
estatisticamente no programa EXCEL2012. Dentro da amostra estudada (13 pacientes) 69,23% era
do sexo masculino, com média de idade de 70,2 anos, a maioria agricultor (23,08%). Aqui, foi mais
frequente o tipo espinocelular (69,23%). Dentro das modalidades de tratamento inicial da lesão, foi
evidenciada uma preferência pela ressecção local (23,07%) e dessa associada a esvaziamento
cérvico-facial no mesmo tempo cirúrgico (23,07%). Na primeira opção foi evidenciada necessidade
de radioterapia adjuvante em 100% dos casos, com uma taxa de recidiva de 66,66% (contra
66,66%, em ambos os parâmetros aventados, da segunda modalidade referida). As duas técnicas
obtiveram sobrevida de 100% em dezoito meses. Em nosso estudo, foi evidenciada uma menor
taxa de recorrência local da lesão após tratamento inicial pelo cirurgião oncologista. Não obstante,
os níveis de doença metastática foram maiores em relação aos encontrados quando o dermatologista
tratou a lesão inicial.
PALAVRAS – CHAVE: Câncer; Não melanoma; Pele; Tratamento.
INTRODUÇÃO
“As neoplasias de pele tipo não melanoma são o tipo de câncer mais frequente no
mundo, configurando assim uma importante questão global de saúde pública” (GURUDUTT;
GENDEN, 2011). De acordo com os dados do INCA (2012), no Brasil, serão por volta de 134 mil
novos casos em 2012. Neste grupo de cânceres então englobados o carcinoma basocelular (cerca de
80% dos casos) e o espinocelular, além de outras doenças cutâneas malignas menos frequentes. “Os
fatores de risco relacionados ao câncer de pele não melanoma (NMSC) incluem: pele caucasiana,
idade maior do que 65 anos, exposição solar e imunodeficiência” (D'SOUZA; CLARK, 2011).
Vários fatores etiológicos estão envolvidos no desenvolvimento dessas neoplasias, por
exemplo: exposição continuada à luz solar, infecção por diversos tipos de vírus, inflamação crônica,
exposição a variados componentes químicos, doenças genéticas como Xeroderma pigmentoso e
Epidermodisplasia verruciforme, dentre outros.
De acordo com GURUDUTT; GENDEN (2011) “a associação mais frequente é feita
com a exposição à radiação ultravioleta, em especial a tipo B”. Corroborante dessa associação é o
fato de que “a maioria dos NMSCs (80-90%) ocorre em áreas fotoexpostas da cabeça e pescoço”
(VENESS et al., 2006). Da exposição continuada à energia solar decorrem diversas alterações como
mutações em ponto no DNA, alterações de sinalização celular, ativação/desativação de certos genes
(p53 e patched, por exemplo), dentre outras, que podem explicar a gênese do processo neoplásico.
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Importante é atentar para a constatação de que “a incidência aumenta com os anos e exposição
cumulativa” (LACOUR, 2002).
Acredita-se que cerca de 15% das neoplasias de pele não melanoma possuam origem
viral. De acordo com estudos, o vírus mais constantemente imputado é o HPV, em especial os
subtipos 6, 11 e 16 (ALLAM; RATNER, 2001) (YPIRANGA; MORAES, 2009). Além dele, outros
vírus são descritos como oncogenes, como o vírus da hepatite C e alguns herpes vírus humanos
(HHV). “O DNA viral pode agir como oncogene, por alguns mecanismos: ao afetar diretamente o
reparo genético, causar reações inflamatórias secundárias ou induzir diretamente mutações”
(LACOUR, 2002).
Quanto à apresentação clínica, o principal percussor clínico do NMSC é a ceratose
actínica, que pode ser considerada um carcinoma in situ. O carcinoma de células escamosas, em
geral, apresenta-se como uma pápula eritematosa, placa, ou ulceração em áreas da pele
fotoexpostas. As lesões podem ser friáveis e sangrar com manipulação.“Na cabeça e pescoço,
geralmente envolve regiões como orelha e região frontotemporal, entretanto, alguns estudos
apontam o nariz como um sítio predominante da doença” (LEIBOVITCH et al, 2005).
“Já o carcinoma basocelular aparece como uma pápula rósea perolada crescendo
progressivamente até nódulo, com posterior ulceração central, recoberta de crosta, podendo sangrar
de forma episódica; as bordas são geralmente cilíndricas, translúcidas, mostrando formações
peroladas e eventualmente finas teleangiectasias” (BUTEL, 2000).
O diagnóstico é eminentemente clínico, via estudo detalhada da pele (ectoscopia)
associada ao histopatológico de lesões suspeitas. Em adição, para pacientes considerados de alto
risco (ver adiante) ou com comprometimento de parótida, segundo Martinez e Cook (2007), a
exploração cervical eletiva deve ser considerada. Atualmente, está em estudo a técnica do
Linfonodo Sentinela como uma opção de menor morbimortalidade para pacientes na situação acima
referida. A punção por agulha fina de nódulos suspeitos pode ser de valia para identificar a
necessidade de abordagem da região cervical (NCCN, 2010).
Estudos apontam que a maioria dos pacientes com câncer de pele não melanoma
(NMSC) são curados e apenas uma minoria morre, geralmente em consequência de metástases pra
linfonodos regionais, o que ocorre em menos de 5% dos casos (VENESS; PALME; MORGAN,
2006) (VENESS, 2007). Entretanto, Allam e Ratner (2001) demonstraram que quando ocorre
metástase, cerca de 80% das lesões incidem localmente, sendo a glândula parótida o sítio mais
frequente, seguido pelos linfonodos cervicais. “O nível cervical acometido tende a estar relacionado
com a localização da lesão inicial” (EBRAHIMI et al, 2010). É consenso que o comprometimento
de parótida e do pescoço piora o prognóstico, além de comprometer o tempo livre de doença e a
sobrevida (GURUDUTT; GENDEN, 2011).
Aqueles pacientes que desenvolvem doença metastática são ditos portados de NMSC de
alto risco. Outros fatores que também os classificam na faixa de alto risco são: tamanho da lesão
primária maior que dois centímetros, profundidade maior do que quatro milímetros, invasão
perineural ou de estruturas linfovasculares, lesão recorrente, de alto grau ou não completamente
excisada, portador imunossuprimido e localização desfavorável da lesão (próximo à parótida, por
exemplo).
O tratamento de escolha das NMSC é a excisão cirúrgica da lesão, apesar de que
técnicas como crioterapia, eletrocoagulação e curetagem constituem alternativa em caso de lesões
de baixo risco (GURUDUTT; GENDEN, 2011). No que concerne aos tumores mais agressivos,
com metástases ou recorrentes, o ideal é uma estratégia multimodal com o uso de cirurgia
(idealmente microcirurgia de Mohs - MMS) aliada a radioterapia (GURUDUTT; GENDEN, 2011)
(ALLAM; RATNER, 2001) (VENESS, 2007) (NCCN, 2010). O uso de MMS também é indicado
1
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para lesões em locais de importância funcional ou cosmética como olhos, nariz e lábios.(MOORE et
al, 2005). “Já a quimioterapia é potencialmente útil nos casos complexos ou em doença residual no
pescoço” (NCCN, 2010). Outras modalidades de terapia ainda estão em estudo como o uso de
anticorpos contra o fator de crescimento endotelial vascular (anti-EGFR), por exemplo.
O curso clínico dessas neoplasias é dependente de vários fatores, sendo deveras
importante a estratégia de tratamento instituída. A excisão inadequada de lesões é fator de risco para
recorrência local (SAMPAIO; RIVITTI, 2000) (HUANG; BOYCE, 2004). “Cerca de 50% dos
pacientes com margem positiva após tratamento inicial terão recorrência local” (MOORE et al,
2005). Vale salientar que a doença recorrente é associado com alta incidência de metástase
linfonodal comparada com metástase na apresentação inicial. Além disso, também há correlação
positiva entre lesões recorrentes e uma maior taxa de invasão neurovascular e, consequentemente,
de metástases (ALLAM; RATNER, 2001).
Este estudo tem por objetivo definir o perfil dos pacientes com câncer de pele não
melanoma e de difícil controle tratados no serviço de cabeça e pescoço abaixo referido. Presta-se,
ainda, a fazer uma avaliação dos diversos tipos de técnicas que têm sido empregadas no tratamento
desses pacientes, quanto à eficácia das mesmas no que concerne as taxas de sobrevida, ao tempo
livre de doença e aos índices de recorrência e metástases. Além disso, busca analisar se há diferença
entre a efetividade do tratamento executado por diferentes classes de profissionais, oncologistas e
não oncologistas.
MATERIAIS E MÉTODOS
Trata-se de um estudo do tipo quantitativo, com análise retrospectiva de prontuários
clínicos dos pacientes atendidos no período de cinco anos (2005 a 2010) pelo Serviço de Cirurgia de
Cabeça e Pescoço sediado na Clínica João Carrilho, atualmente. Neste, foram incluídos os pacientes
com diagnóstico de Câncer de Pele não melanoma de difícil controle com seguimento mínimo de 18
meses. Dentro desses critérios foram analisados 13 prontuários.
As informações contidas foram transferidas para protocolo específico, para que os
dados relevantes fossem tabulados e os resultados finais tratados pela estatística. Os critérios de
inclusão a serem obedecidos foram: diagnóstico de neoplasia de pele não melanoma, prontuários
devidamente preenchidos e autorização para acesso aos prontuários.
Dentro do protocolo foram incluídos dados relevantes como idade do paciente, tipo de
câncer de pele não melanoma, técnica usada no tratamento da lesão inicial, ocorrência de
metástases, especialidade do médico que tratou a lesão inicial, tempo de sobrevida, dentre outros.
Uma vez protocolados, os dados foram estatisticamente tabulados via programa Excel 2010.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O SCNM configura-se como o tipo de câncer de maior prevalência entre os adultos.
Várias são as modalidades empregadas em seu tratamento. Tais modalidades são desenvolvidas por
diversas especialidades médicas, incluindo especialidades oncológicas e não-oncológicas. Em geral,
o prognóstico é bom e a não resolução do problema é exceção.
Dentro da amostra estudada (13 pacientes) 69,23% era do sexo masculino, com média
de idade de 70,2 anos. Isso está de acordo com o encontrado em várias pesquisas, onde se afirma
que aproximadamente 80-90% das lesões se desenvolvem em homens mais velhos com histórico
de exposição solar (VENESS; PALME; MORGAN, 2006) (CZARNECKI et al, 1994) (ODDONE
et al, 2009). Como já referido a exposição solar continuada constitui o principal fator de risco para
desenvolvimento de NMSC. Em nosso estudo a maioria dos sujeitos referiu a agricultura por
profissão (23,08%).
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Neste estudo foi majoritariamente mais frequente o tipo espinocelular (69,23%),
seguido pelo basocelular (15,38%). De acordo com os dados de EBRAHIMI et al. (2010), somente
uma minoria dos pacientes com SCNM tem o tipo espinocelular (cerca de 20-25%). Isso conflita
com os dados aqui demostrados, o que talvez esteja relacionado ao fato de que nossa amostra é
composta por pacientes com cânceres de difícil tratamento. Convencionalmente os carcinomas do
tipo escamoso têm maior probabilidade de complicar com metástases ou recorrências, em especial
aqueles ditos de alto risco (MARTINEZ; COOK, 2007) (VENESS et al, 2007).
De acordo com estudo a cerca dos principais fatores de risco para SCNM recorrente o
sistema TNM não relaciona-se diretamente com o incremento como fator de risco, sendo
considerando apenas o tamanho da lesão inicial (T) como fator determinante (GURUDUTT;
GENDEN, 2011). Tumores maiores que dois centímetros (T2) são implicados como de maior
chance em gerar metástases linfonodais (NCCN, 2012). Em nossa amostra 76,92% dos pacientes
eram portadores de lesão inicial maior do que dois centímetros.
O comprometimento inicial, nesta amostra ocorreu majoritariamente nas regiões
parotídea (30,77% do total), temporal (23,08%) e da pirâmide nasal (15,38%). Segundo Leibovitch
et al (2005) a região mais frequentemente afetada pelo NMSC é o nariz. A área de
comprometimento inicial é um dos fatores que podem estar relacionados com aumento do risco de
metástase, bem como com a região aonde estas irão ocorrer. Pacientes com SCNM localizado na
área de drenagem de linfonodos da glândula parótida (orelha externa, região temporal, escalpo
anterior, etc.) ou no lábio inferior são associados maior incidência de metástases (VENESS, 2007).
Em termos de doença metastáticas, foi evidenciada uma média de 30,77% de metástase
para linfonodos regionais, sendo 41,67% para região cervical, 25% para a parotídea, 25% com
metástase em ambos e 8,33% sem metástases. As taxa de sobrevida em dezoito meses para os que
tiveram metástases foram de 16,67%, 8,33%, 16,67%, respectivamente.
De acordo com Veness (2007) grande parte dos estudos a incidência de metástases para
linfonodos regionais é baixa, menor que 5%. Contudo, em pacientes com NMSC de alto risco as
chances podem chegar a 20% (D'SOUZA; CLARK, 2011). Quando há metástase, esta ocorre para a
região parotídea em 60-80% dos casos (VAUTERIN et al, 2006). Em contraste, evidenciamos um
taxa de metástase regional de 30,77% dos casos, sendo que mais de 40% desses ocorreu para
linfonodos cervicais. Isso se torna ainda mais relevante se relembrarmos que as lesões iniciais, em
nosso contexto, ocorrem mais frequentemente na região de drenagem para linfonodos parotídeos.
Vale salientar que os índices mais significativos de metástases para região da parótida,
cerca de 100% em lesões iniciais na região temporal e 50% daquelas na circunjacências da glândula
supracitada, ocorreu quando a lesão inicial estava em área de drenagem parotídea. O achado de
doença parotídea é um fator independente de piora do prognóstico, sendo relacionado à diminuição
de sobrevivência e tempo livre de doença (GURUDUTT; GENDEN, 2011) (NOURI et al, 2004).
Sob esse aspecto, teríamos maiores chances de resolução para os pacientes estudados.
Segundo a literatura o tratamento de escolha para SCNM é a excisão cirúrgica, com
taxas de cura de aproximadamente 90% (VENESS, 2007). Em pacientes de alto risco, a NCCN
(2012) recomenda 03 possibilidades de tratamento da lesão inicial: excisão cirúrgica com avaliação
pós-operatória de margens (POMA) e reparo primário - naqueles com lesão maior que 20mm em
áreas com outros fatores de risco e que podem ser excisados com 10mm de margem livre - MMS ou
radioterapia, para aqueles inoperáveis. É consenso que, em caso de margens positivas após
tratamento inicial, pode-se lançar mão da radioterapia adjuvante.
A NCCN (2012) advoga que a radioterapia adjuvante diminui os níveis de doença
recorrente, com uma taxa de controle que beira os 80%. Em relação aos demais pacientes, naqueles
considerados de alto risco o uso de radioterapia é mais frequente como terapia adjuvante e quando
há invasão perineural do que com terapia inicial. Em nosso estudo, a taxa de sobrevida em 18 meses
foi de cerca de 80% em pacientes submetidos à radioterapia como tratamento adjuvante.
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Nesse estudo, dentro das modalidades de tratamento inicial da lesão, foi evidenciada
uma maior execução de ressecção local (23,07) e dessa associada a esvaziamento cérvico-facial
(ECF) no mesmo tempo cirúrgico (23,07%). Na primeira opção foi evidenciada necessidade de
radioterapia adjuvante em 100% dos casos, com uma taxa de recidiva de 66,66% (contra 66,66%,
em ambos os parâmetros aventados, da segunda modalidade acima referida). As duas modalidades
obtiveram sobrevida de 100% em dezoito meses. Os níveis de recorrência com a ressecção
convencional chegam a 8% pela revisão de Rowe (1992), aqui essa taxa chegou a mais de 66%.
Para pacientes com doença recorrente, de alto risco ou em área funcional a técnica de
excisão cirúrgica é mais indicada e a MMS (VENESS, 2007) (LEIBOVITCH et al, 2005) (NCCN,
2012), contudo, em nosso estudo nenhum paciente recebeu essa opção de tratamento.
Pacientes que desenvolvem metástase de SCNM podem morrer como implicação de
recorrência incontrolável de metástases linfonodais. Os pacientes com linfonodos positivos devem
ser tratados com cirurgia, preferencialmente, ou com radioterapia associada ou não a quimioterapia,
nos casos inoperáveis (NCCN, 2012). Entretanto não há recomendações fixas quanto ao tratamento
eletivo de linfonodos positivos em pacientes de alto risco. No trabalho de Veness et al (2003) houve
maior sobrevida em pacientes submetidos à ressecção cirúrgica das metástases e posterior
radioterapia do que naqueles aos quais somente a cirurgia foi ofertada. Grande parte dos pacientes
em nossa pesquisa foi submetida à linfadenectomia cérvico-facial, com menores taxas de doença
recorrente e maior taxa de sobrevida em relação aos pacientes submetidos somente a ressecção
cirúrgica da lesão.
No que concerne ao tipo de especialista médico que realizou o tratamento inicial, a
maioria foi realizado por cirurgiões oncológicos (53,84%). A maioria dos pacientes com a doença
tem excelente prognóstico sendo tratados por dermatologista, cirurgião ou radioncologista
(PFISTER; HALPERN, 2007). Em nosso estudo, foi evidenciada uma menor taxa de recorrência
local da lesão após tratamento inicial pelo cirurgião oncologista (14,29%) – Tabela 01.

Não obstante, os níveis de doença metastática foram maiores (87,71%) em relação aos
encontrados quando o dermatologista tratou a lesão inicial (66,66%). A despeito disso a sobrevida
em dezoito meses foi de 42,86% em pacientes conduzidos pelo oncocirugião e de 33,33% quando
tratados pelo dermatologista. Isso já era esperado haja visto que “[...] historicamente, o oncologista
está mais habituado a tratar doentes em processo paliativos e manejar os sintomas de pacientes com
doença recorrente ou metástases a distancia” (PFISTER; HALPERN, 2007).
CONCLUSÕES
O tratamento de NMSC, em especial os de alto risco, possui ainda algumas questões em
aberto quanto ao valor de certas condutas e mesmo quanto ao momento ideal em que estas devem
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ser instauradas. Em nosso estudo a opção cirurgia associada por radioterapia adjuvante foi uma das
mais escolhidas para condução de pacientes de alto risco. Outra conduta bastante explorada foi a
exérese cirúrgica da lesão aliada ao ECF no mesmo tempo cirúrgico. A necessidade de ECF já ao
diagnóstico é preocupante, haja visto que isso pode apontar para um despreparo dos profissionais de
saúde em reconhecer as lesões ainda em fase inicial.
No que tange a classe profissional responsável pela condução dos pacientes, os
oncocirurgiões obtiveram menores taxas de recidiva local da lesão e maiores taxas de sobrevida no
período de acompanhamento, em comparação aos dermatologistas. Contudo, os índices de
metástases regionais foram maiores nos casos conduzidos por cirurgiões oncológicos, talvez por
conta do maior afluxo de pacientes em estadiamento mais avançado para esses profissionais. Já os
cirurgiões gerais obtiveram as melhores taxas de sobrevida, a despeito dos maiores níveis de
recidivas locais e metástases regionais.
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NÍVEIS DE ATIVIDADE FÍSICA HABITUAL E COORDENAÇÃO MOTORA EM
ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL II
Hedmo Augusto Costa Fernandes¹; Humberto Jefferson de Medeiros2.

RESUMO
A monitoração dos níveis de coordenação e atividade física vem se tornando um tema bastante
discutido ultimamente no contexto escola, pois a chegada das novas tecnologias como vídeo games
e jogos eletrônicos, vem ocupando o espaço e interesse das aulas de educação física. O presente
estudo tem como objetivo analisar nível de atividade física habitual e coordenação motora de
escolares de escolares no ensino fundamental II. A pesquisa foi descritiva, com delineamento
desenvolvimental com corte transversal. A população foi composta por escolares de ambos os sexos
matriculados do 8° ao 9° ano do ensino fundamental II da rede particular de ensino do Mater Christi
de Mossoró. A amostra de 55 escolares 21 meninos e 34 meninas selecionadas de forma
probabilística durante as aulas de educação física. Como instrumento de medida foi utilizado o
questionário proposto Baecket al.(1982) para a obtenção do índice de atividade física habitual
(IAFH) e foi aplicado a bateria de teste de coordenação motora do KTK
(Körperkoordinationstestfürkinder-KTK). Para avaliar a relação entre atividade física e o nível de
coordenação dos sujeitos, será utilizada a correlação linear de Pearson. A amostra deste estudo,
independentemente do sexo, apresentou alta proporção de jovens sedentários que não cumprem
atividades físicas diárias, o que pode ser um fator determinante para o baixo nível de coordenação
motora e o desenvolvimento de agravos à saúde. Sugerindo que as crianças obtenham uma maior
oportunidade de lazer em áreas recreativas, em casa, e no âmbito escolar.
PALAVRAS-CHAVE: cotidiano, adolescente, atividade física habitual.
INTRODUÇÃO
Aspectos do cotidiano vêm alterando as atividades diárias das crianças. Se o avanço
tecnológico torna-se um aliado para alguns grupos musculares principalmente os da motricidade
fina (atividades manuais), caso específicos dos jogos eletrônicos. Por outro lado, uma falta de
atividades físicas diárias onde envolva um maior número de grupos musculares, sofre influências
pela falta de segurança as questões climáticas, contribuindo para inatividades e sedentarismo.
Por sua vez, Rosa et al. (2011) advertem para o fato que a monitoração de níveis de
atividade física em segmentos da população jovem se tornando um grande campo de estudo para
especialista da área. Para tanto, Krebs, Ferreira Neto (2007), observando o atual cenário mundial,
alertam para um declínio no nível de atividade física habitual de crianças, adolescentes e adultos,
estando ligada a avanços tecnológicos, que deixa as pessoas cada vez mais acomodadas e inativas,
causando um quadro de sedentarismo generalizado.
Enquanto isso, a atividade física deve ser estimulada desde os primeiros anos de vida,
mantendo um perfil ativo, sobre tudo, saudável. A sua prática sendo iniciada na infância e estendida
a adolescência, provavelmente garante um adulto ativo e longe de doenças. Segundo Sanders
(2005), quando as crianças vivenciam experiências de movimentos que ajudam no seu
desenvolvimento, sendo executadas diariamente, tem potencial de torná-las fisicamente ativas e
saudáveis pela vida toda. Isso é uma importante meta que o professor de Educação Física tem diante
de incorporar o prazer a atividade física, e que os alunos possam incorporara hábitos saudáveis para
toda vida.
1 Discente do curso de Educação Física do Campus Central, UERN. e-mail: hedmo_costa@hotmail.com
2 Docente do Departamento de Educação Física, Campus Central, UERN. e-mail: hjmbeto@bol.com.br
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Desta forma, menores níveis de prática de atividade física estão diretamente
relacionados a uma elevada incidência de cardiopatias, diabetes hipertensão, obesidade, osteoporose
e alguns tipos de câncer, que se tornam mais prevalentes com o avanço da idade e acarretam
redução de qualidade de vida e da longevidade. Na verdade, os índices de obesidade adicionados
com todas as outras doenças que cercam estão ficando bastantes presentes na vida das crianças,
tornando-se portadores de fatores de riscos ou classificados habitualmente como sedentários
(MALINA, BOUCHARD 2002).
Por sua vez, estudo realizado por Mascarenhas (2005); Matias (2008) indicam que
rapazes dedicaram quatro vezes mais tempo ao dia em atividades físicas de moderada a vigorosa
intensidade que moças apontando rapazes como sendo habitualmente mais ativos que moças.
Esse fato dos rapazes serem habitualmente mais ativos que as moças é afirmado no
estudo de Willwock e Valentini (2007), pois de acordo com os autores, em relação ao gênero, a
superioridade no desempenho dos meninos é decorrente da cultura que ainda promove o maior
engajamento dos meninos por meio do incentivo de pais e professores, do contato com as atividades
motoras desde pequenos e dos meios de comunicação. Enquanto que a sociedade ainda dirige as
meninas para os trabalhos domésticos, privando-as de desenvolver suas habilidades tão rápido
quanto à dos meninos, alertando para a promoção e o envolvimento das meninas em atividades
motoras tornando-se competentes motoramente tirando-as de risco de estarem mais propicias a
doenças crônico-degenerativas futuramente.
Para tanto, a necessidade da coordenação motora é fundamental ao ser humano, pois é
considerada uma qualidade básica para a realização de tarefas diárias e controlar seu corpo de forma
mais eficiente no tempo e no espaço, não recebendo os estímulos necessários, certamente ela
apresentará as características de uma insuficiência de coordenação após os seis anos, como
consequência apresenta forte relação de influencia na aderência de atividades físicas diárias
(FARIAS; SALVADOR, 2005; SARAIVA; RODRIGUES. 2010).
Em virtude do comodismo da população em sua grande maioria em crianças e adolescentes
vem gerando uma grande preocupação aos professores e pesquisadores da área,com isso visando
verificar a frequência de suas atividades físicas habituais e sua coordenação motora, sabendo-se que
um baixo índice de AFH acarreta sérios problemas a saúde e um dos principais responsáveis por
isso e o sedentarismo que hoje é sinônimo de preocupação em todo o mundo, e é algo que vem
crescendo desordenadamente.
Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi analisar o nível de atividade física habitual e
coordenação motora de escolares no ensino fundamental II.
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi do tipo descritiva com delineamento desenvolvimental e corte transversal
(Thomas, Nelson, 2002). Foi composta por escolares de ambos os sexos matriculados do 8° e 9° ano
do ensino fundamental II do colégio Mater Christi no município de Mossoró-RN. A amostra ficou
estratificada em de 55 escolares sendo 21 meninos e 34 meninas selecionadas de forma
probabilística durante as aulas de Educação Física. Como instrumneto de medida, foi utilizado um
questionário voltado a estimativa do nível de prática habitual de atividade física proposto por
Baeckeet al., (1982),(Baecke Questionnaireof Habitual Physical Activily – BQHPA), validado por
Guedes et al., (2006). E a bateria de teste KTK (Körperkoordinationstestfürkinder – KTK),
Proposto por Kiphard e Schilling (1970 e 1974) apud Gorla (2007) que é composto por 4 teste
motores sendo, na trave de equilíbrio (TE), saltos monopedais (SM), saltos laterais (SL) e
transferências sobre Plataformas (TP). A estatística utilizada para avaliar a relação entre atividade
física e o nível de coordenação dos sujeitos, foi utilizada a correlação linear de Pearson. Este estudo
teve um nível de significância de p<0,05.
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RESULTADOS E DISCURSÕES
A seguir são apresentados os resultados referentes à classificação geral dos níveis de
atividade física obtido pelos escolares que participaram do presente estudo. Os dados da tabela 01
referem-se à estimativa do nível de prática habitual e de atividade física para ambos os sexos em
diferentes contextos.
Tabela 01- Estimativa do nível de prática habitual e de atividade física para ambos os sexos em
diferentes contextos.
Variáveis
n
Média
Sd
Máximo
Mínimo
IAE
Masculino
21
2,40
0,57
3,1
1,1
Feminino
34
2,39
0,35
3,0
1,3
IAFLA
Masculino
21
2,70
1,14
5,1
0,8
Feminino
34
1,92
0,81
4,4
0,8
IAFTL
Masculino
21
2,30
0,69
4,3
1,3
Feminino
34
2,22
0,70
3,8
1,0
IAFH
Masculino
21
2,40
0,51
3,2
1,1
Feminino
34
2,15
0,39
2,8
1,0
IAE = Índice de atividade na escola; IAFLA = Índice de atividade física no lazer ativo; IAFTL =
Índice de atividade física no tempo livre; IAFH = Índice de atividade física habitual.
Os resultados mostram que apenas 19,05% dos meninos são classificados como ativos
contra 0% das meninas todas as crianças do sexo feminino estudadas apresentando um baixo nível
de atividade física habitual no total de 100% dos participantes encontra-se abaixo da classificação
normais consideradas sedentárias contra 80,95% dos meninos, constatando que os meninos são mais
ativos que as meninas. Em um estudo feito com 157 moças e 124 rapazes por Guedes e Guedes
(2002) também constatou que os rapazes mostraram-se mais ativos em atividades físicas de
moderada-a-vigorosa intensidades que as meninas, com a amostra de Lopes (2010) em seu estudo
comparativo entre meninos e meninas Não foram encontradas diferenças estatisticamente
significativas nos níveis de AF quer entre aos dois sexos quer entre os dois grupos etários
considerados, já em um estudo de Lopes (2011) com 25 crianças portuguesas relatou que a AF
habitual de todos os sujeitos da amostra realizam AF moderada a vigorosa, cumprindo as
recomendações internacionais de AF diária para crianças necessária para a manutenção de um bom
estado de saúde.
Tabela 02- Classificação e percentual de coordenação motora e índice de atividade física habitual
para escolares de ambos os sexos.
Classificação do Índice de Coordenação
Bom
Normal
Regular
Baixo
Masculino
4,77%
61,90%
28,57%
4,76%
Feminino
0,00%
44,11%
47,05%
8,84%
Classificação Índice A. Física Habitual
Ativo
Sedentário
Masculino
19,05%
80,95%
Feminino
0,00%
100%
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Podem-se notar diferenças significativas para o desempenho motor entre os sexos. Um
estudo de Lopes (2011) com crianças portuguesas que os resultados do KTK permitiram verificar
que apenas 47,6% das crianças apresentam uma CM normal (ninguém apresentou coordenação boa
ou muito boa), o que significa que na sua maioria (52,4%) os alunos apresentaram insuficiência
coordenativa e perturbações da coordenação, no entanto, esses resultados são contrários do
encontrado aqui da minha pesquisa que obtive 4,77% classificado como bom e 61,90% classificado
como normal, já no trabalho feito por Carminato (2010) revelou que a maioria dos escolares,
independentemente da idade e do sexo, se encontram abaixo da normalidade, sendo que os meninos
apresentaram níveis de desempenho superiores ao das meninas, ocorrendo o mesmo na minha
pesquisa.
No gráfico 01 são apresentados os resultados da correlação entre Índice de atividade física
habitual e níveis de coordenação motora entre os escolares de ambos os sexos que se encontrou uma
correlação moderada entre o índice de atividade física habitual e níveis de coordenação motora de
(r=0,33).

Gráfico 01- Correlação entre Índice de atividade física habitual e níveis de coordenação motora
entre os escolares de ambos os sexos
Quanto á análise, 33% dos índices de coordenação motora são explicados pelo índice de
atividade física habitual, ou seja, quanto mais sobe os níveis de coordenação motora mais sobe a
níveis de atividade física. Contrariamente na pesquisa de Lopes (2011) com crianças portuguesas
onde apenas 47,6% das crianças estão na faixa da normalidade não se encontraram correlações
significativas entre a AF habitual e o KTK, de fato será sempre de esperar que as crianças mais
ativas sejam aquelas que apresentem um maior repertorio motor, e consequentemente, uma melhor
coordenação motora e um desempenho mais elevado das habilidades motoras.
CONCLUSÕES
Os resultados mostram que os níveis de atividade física habitual tanto na escola, em casa
como no lazer ativo deram abaixo da normalidade considerando-os sedentários, a comparação com
a coordenação motora dos meninos foram superiores as meninas, a correlação entre atividade física
habitual e a coordenação motora constatou os índices de coordenação motora são explicados pelo
índice de atividade física habitual, ou seja, quanto mais sobe os níveis de coordenação motora mais
sobe a níveis de atividade física. Baseado em ambas as recomendações utilizadas, a amostra deste
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estudo, independentemente do sexo, apresentou alta proporção de jovens sedentários que não
cumprem atividades físicas diárias, o que pode ser um fator determinante para o baixo nível de
coordenação motora, e acarreta o desenvolvimento de agravos a saúde. Sugerindo que as crianças
obtenham uma maior oportunidade de lazer em áreas recreativas e em casa.
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NÍVEL DE CONHECIMENTO DOS GRADUANDOS DO CURSO DE ENFERMAGEM DO CAMPUS DE CAICÓ DA
UERN ACERCA DO CÂNCER DE BOCA
Nara Grazieli Martins Lima1; Jamile Marinho Bezerra de Oliveira2; Ligia Oliveira Pinto3; Gilmara Celli
Maia de Almeida4

RESUMO: A incidência do câncer de boca está aumentando no mundo. Sua elevada taxa de
morbidade e mortalidade tem constituído um problema de saúde pública. Evidências
epidemiológicas mostram que a exposição ao sol, tabagismo, alcoolismo, infecções pelo Papiloma
Vírus Humano e Vírus Herpes Simples são fatores de risco desta neoplasia. A prevenção e o
diagnóstico precoce constituem as melhores formas de reverter essa situação. Baseado nisso, este
estudo teve como objetivo conhecer a percepção dos futuros profissionais de Enfermagem acerca do
câncer oral esperando obter subsídios que favoreçam o diagnóstico precoce e consequentemente,
aumento da sobrevida e qualidade de vida da população. A pesquisa foi realizada através da
aplicação de questionários estruturados aos alunos matriculados no curso de enfermagem, contendo
questões sobre fatores de risco, características clínicas da lesão, bem como procedimentos
diagnósticos. O perfil dos 86 entrevistados correspondeu a pessoas tanto do sexo masculino
(19,77%) quanto do sexo feminino (80,23%), com idades entre 18 e 35 anos. Destes, nenhum citou
o Carcinoma epidermóide como tipo de câncer prevalente na boca, contudo (60,46%) conheciam os
fatores de risco, sendo o fumo(60,46%), falta de higiene(31,39%) e álcool(26,74%) os mais citados.
Apenas 24,41% conseguiam identificar as características clínicas dessa neoplasia maligna. Quanto
ao tratamento, 38(44,18%) encaminhariam seus pacientes para o cirurgião-dentista e 22(25,59%)
indicariam para o médico caso suspeitasse da presença da lesão. Esses achados reforçam a
necessidade de melhoria na educação desses graduandos acerca das neoplasias malignas.
PALAVRAS - CHAVE: Acadêmicos, Diagnóstico precoce, Fatores de risco, Prevenção.
INTRODUÇÃO
O câncer bucal vem progressivamente ocupando posição de destaque entre as causas de
morbidade e mortalidade em nosso país. É o oitavo tipo de câncer mais comum no mundo
acometendo cerca de 7% da população mundial, onde no Brasil ocupa o 4º lugar de maior
incidência (MASSANO et al, 2006), dados de Registro de Câncer de Base Populacional mostram
que o câncer bucal ocupa o 6º lugar entre os tipos de cânceres mais incidentes no sexo masculino.
Hindle e Nally (1991) afirmam que embora seja prevalente o acometimento em pessoas idosas, os
pacientes jovens estão sendo afetados.
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É definido assim como as demais neoplasias malignas, como uma doença crônica,
multifatorial, resultante da interação dos fatores etiológicos que afetam os processos de controle da
proliferação e crescimento celular. Onde o tabagismo, etilismo, exposição excessiva ao sol, má
higiene bucal, dietas pobres em frutas e vegetais, infecções secundárias pelo Papiloma Vírus
Humano (HPV) e Vírus Herpes Simples, são apontados como fatores considerados de risco para o
surgimento do câncer (Lopes et al, 2002). Podendo ainda elencar o uso de próteses mal adaptadas,
fatores irritantes crônicos como fatores predisponentes para o câncer de boca.
Clinicamente, geralmente, mimetiza condições benignas comuns da boca podendo exibir
aspecto ulcerado e/ou nodular de coloração branca e/ou vermelha e apresenta-se assintomático
acometendo principalmente língua, gengiva, lábio e palato. A prevenção primária dessa condição
está embasada nos fatores etiológicos e no estilo de vida. Em casos nos quais a doença já está
alojada, o diagnóstico precoce é importante para evitar o agravamento e melhorar o prognóstico do
paciente. No entanto, o câncer oral é considerado como um dos maiores problemas de saúde
pública, pois a detecção desta lesão maligna acontece tardiamente (LIMA et al, 2005).
Os dados dos Registros Hospitalares de Câncer brasileiros mostram que grande parte dos
pacientes chega aos hospitais em fase avançada, necessitando de tratamentos que influi no tempo e
na sobrevida destes pacientes, entre as causas de diagnóstico tardio inclui-se desde o despreparo da
própria classe Médica e Odontológica, sem formação especifica para realizar o diagnostico nas
fases precoces, até a desinformação da população sobre como cuidar de sua saúde (Dib et al, 1990,
Kovalski et al, 1994).
De acordo com Adlard e Hume (2003) os portadores da doença geralmente são incapazes de
identificar os seus sinais e sintomas, tendo em vista que não há ênfase às medidas de prevenção e
conscientização para a população.
Morais et al. (2009) e Bevenuto et al. (2009) realizaram um estudo entre cirurgiões-dentistas,
onde foi identificado dúvidas e contradições entre estes profissionais com relação aos fatores de
risco, afirmaram ainda que os cirurgiões-dentistas não apresentavam conhecimento e treinamentos
ideais para difundir os meios de prevenção e detecção precoce do câncer de boca. Numa pesquisa
com uma amostra de 300 universitários, foi observada que parte da população universitária não sabe
que o câncer pode acometer a boca e que o álcool é um dos fatores de risco (LIMA et al. 2005).
Para Bevenuto et al. (2009) a população precisa ser melhor informada em relação aos vários
aspectos relacionados ao câncer oral, pois como a mesma poderia ser esclarecida se há
desconhecimento entre os próprios profissionais? (FURTADO, 2002 ; MOLINA et al. 2006).
Diante disso, é sabido que os profissionais da saúde devem ser um elemento de difusão de
informações sobre o assunto, tornando possível adequar programas de prevenção e detecção
precoce que possam atender aos reais problemas nacionais ( Boyle et al, 1994).
Com base nesta deficiência tanto da população como também dos profissionais de saúde em
reconhecer o câncer oral, é imprescindível saber como está a situação dos acadêmicos, visto a
existência de poucos estudos envolvendo esse grupo que constituem a base do conhecimento, sendo
essencial analisar a formação universitária acerca desta patologia para evitar a permanência desta
deficiência, bem como conscientiza-los sobre as características desta lesão, aumentando a adesão às
orientações de medidas preventivas para com seus pacientes. E, desta forma, obter futuros
profissionais capacitados em reconhecer, prevenir e encaminhar os casos de câncer de boca.
METODOLOGIA
A pesquisa em estudo é do tipo exploratório e descritiva, com abordagem quantitativa. Os
dados foram coletados de alunos de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte, no período compreendido entre setembro de 2011 a fevereiro de 2012. O critério de inclusão
privilegia os alunos devidamente matriculados nos cursos de Enfermagem mediante a assinatura do
TCLE. A população definida para o estudo foi constituída por 86 universitários, tendo em vista uma
pequena variação em decorrência do desligamento por parte de alguns discentes, os quais se
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afastaram e não cancelaram a matrícula, como também alguns estudantes que se recusaram em
participar.
Para coleta dos dados, foi aplicado um questionário estruturado com questões abertas e
fechadas para a população do estudo que foi entrevistada por um único pesquisador, após a
obtenção da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Neste contexto, o
questionário aplicado continha questões básicas e essenciais sobre o câncer oral, questões que
caracterizavam a população de estudo (idade, sexo, escolaridade), questões sobre sua formação
(período atualmente cursado, existência de alguma orientação no curso sobre este assunto) e
específicos sobre o câncer oral (fatores de risco, apresentação clínica, procedimentos de
diagnóstico, para quem encaminhar).
Os dados foram analisados através de estatística descritiva com apresentação de frequências
absolutas e percentuais. Os dados quantitativos resultantes dos questionários aplicados com os
sujeitos da pesquisa foram digitados em planilha eletrônica do Microsoft Excel XP e organizados
em tabelas e gráficos contendo as frequências absolutas e relativas dos dados.
O estudo teve como referencial ético a Resolução de nº196/1996 do Conselho Nacional de
Saúde/MS, tendo sido submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado do
Rio Grande do Norte (UERN) e autorizado mediante o protocolo 065/11.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O presente estudo avaliou as respostas de 86 discentes, sendo 17(19,77%) do sexo masculino e
69(80,23%) do sexo feminino, com idades variantes entre 18 e 35 anos. A distribuição desses
alunos por período foi que 18(20,93%) cursam o 1º período, 17(19,77%) cursam o 3º período,
14(16,28%) são matriculados no 5º período, 26(30,23%) estão no 7º período e no 9º foram
entrevistados 11(12,79%).
Carter e Ogden, 2007 avaliaram o conhecimento dos alunos de Medicina e Odontologia na
Universidade de Dundee no Reino Unido, os quais afirmaram que tanto médicos quanto dentistas
desempenham um papel importante na prevenção e detecção do câncer de boca, porém esse estudo
constatou que os futuros dentistas sabem identificar o câncer oral melhor que os futuros médicos.
Esse resultado corrobora com o achado nesta pesquisa, a qual pergunta como os discentes se autoavaliam frente ao câncer de boca e dente as opções de respostas conhecimento razoável ( 46,51%) e
35(40,69%) insuficiente, apenas 1(1,17%) tem conhecimento excelente (Figura 1). Esses dados
refletem a necessidade da implementação da disciplina de patologia nesse curso, tendo em vista que
o enfermeiro tem uma relação de proximidade considerável com o paciente quando comparado ao
odontólogo sendo, portanto, um profissional elencado para realizar o diagnóstico precoce ou mesmo
prevenir a instalação da doença nesses pacientes.
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Figura 1: Gráfico ilustrativo mostrando a autoavaliação dos discentes de Enfermagem da UERN
frente ao câncer de boca.
No que concerne ao tipo de câncer mais comum na cavidade oral e sua localização
anatômica, os resultados foram insatisfatórios demonstrando claramente a deficiência destes
discentes, pois todos os estudantes do 1º e 3º período o desconhecem; 1(1,17%) do 5º período
aponta língua como tipo prevalente; no 7º período 1(1,17%) afirma ser o câncer de língua, sendo
este uma localização anatômica e não o tipo de câncer, 1(1,17%) afirma ser o carcinoma, 2(2,32%)
responderam ser o câncer nos linfonodos e 1(1,17%) herpes bucal; já no 9º período 2(2,32%)
alunos dizem que o câncer mais comum é o carcinoma. Segundo Kanda , 2001 os tumores da língua
são representados em 90 a 95% dos casos pelo carcinoma epidermóide. Com relação à localização
54 (62,79%) não sabem qual a região anatômica prevalente no desenvolvimento da lesão.
De acordo com Silvestre e Jeronymo (2007) os fatores de risco, herdados ou adquiridos,
contribuem em muito para o aparecimento do câncer bucal, como a radiação solar, vírus, fungos,
trauma crônico, higiene bucal deficiente, má alimentação, álcool, fumo, avitaminoses e alguns
minerais. No que concerne o resultado do nível de conhecimento desses estudantes a respeito dos
fatores etiológicos na carcinogênese bucal houve uma correlação com os dados anteriormente
apresentados, havendo quase na totalidade das respostas o consumo de álcool, fumo e exposição
solar como principais fatores etiológicos, onde 52(60,46%) conhecem os fatores de risco para o
desenvolvimento da doença e 34(39,54%) os desconhecem, as respostas foram satisfatórias à
medida que aumenta o período cursado onde o fumo(60,46%), falta de higiene(31,39%) e
álcool(26,74%) são citados como principais fatores etiológicos, sendo abordado ainda o sol,
alimentação deficiente, maus hábitos, HPV, sexo oral, traumas e genética(Figura 2).
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Figura 2– Gráfico demonstrativo dos fatores etiológicos do Câncer Oral citados pelos discentes de
Enfermagem da UERN.
O conhecimento das características clínicas do câncer de boca auxilia num exame clínico
adequado proporcionando ao paciente chance de cura, principalmente nos estágios iniciais da
doença, entretanto, nesse estudo verificou-se que os alunos de todos os períodos mostraram um
baixo índice de conhecimento sobre as características clínicas do carcinoma espinocelular, pois
apenas 21 (24,41%) conhecem algumas características clínicas da doença, enquanto 65(75,59%) as
desconhecem (Figura 3). Em relação aos estudantes do curso de Odontologia esses dados deixam a
desejar, uma vez que a partir do 3º período a grande maioria desses estudantes, ou seja, 56(65,11%)
identificam essas características. Isso reforça a importância da disciplina de patologia e
estomatologia neste curso, a qual é responsável por repassar aos estudantes a importância do tema
câncer oral.

75,59%

Figura 3: Gráfico demonstrativo referente ao conhecimento das características clínicas do Câncer
Oral.
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Os discentes relataram que 38(44,18%) encaminhariam seus pacientes para o cirurgião
dentista, 22(25,59%) indicariam para o médico, as especialidades citadas foram o oncologista
16(18,60%), otorrinolaringologista 2(2,32%) e nenhum para o patologista. Lima (2005) constatou
em seu estudo que 62% dos acadêmicos entrevistados procurariam o médico e apenas 37,6% iriam
ao cirurgião- dentista, com relação a distribuição por especialidade mostram claramente que
nenhum procuraria o patologista e só 5% procuraria o oncologista. Podendo acrescentar ainda que,
83(96,51%) dos acadêmicos de enfermagem se acham despreparados para identificar o câncer oral e
só 3(3,98%) dos alunos são preparados (Figura 4).

Figura 4: Distribuição dos profissionais elencados pelos entrevistados para encaminhar paciente em
caso de suspeita de câncer bucal.
CONCLUSÃO
Com o aumento progressivo nos casos de câncer de boca, é de grande relevância o trabalho
em equipe com profissionais capacitados, para assim, desempenharem funções importantes nos
casos de promoção, prevenção e detecção da doença. Neste contexto, pode citar o enfermeiro e o
dentista como profissionais aptos a atuarem nesses casos.
O presente estudo revelou que o nível de conhecimento dos futuros enfermeiros são
inferiores quando comparado ao conhecimento dos futuros dentistas, em todos os quesitos
abordados nos questionários. Verifica-se desta forma, a necessidade de melhorar a educação desses
graduandos dos cursos de enfermagem em relação à prevenção e detecção precoce do câncer oral.
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O HOMEM NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: CONHECENDO A REALIDADE
DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ-RN
Mércio Gabriel de Araújo1; Cristyanne Samara Miranda de Holanda2

RESUMO: O estudo objetiva conhecer as ações de saúde desenvolvidas pelos profissionais da ESF
do município de São José do Seridó-RN de acordo com a PNAISH. Pesquisa exploratória e
descritiva com abordagem qualitativa realizada com 16 profissionais da ESF. Utilizou-se como
instrumento de coleta a entrevista semiestruturada composta pela caracterização dos sujeitos e por
questionamentos direcionados aos objetivos propostos. Os dados foram analisados a partir da
Análise do Conteúdo de Minayo (2008). Verificou-se que os profissionais de saúde, não buscam
construir estratégias que atraiam o homem ao serviço. Os profissionais consideram a PNAISH como
um subsídio relevante para trabalhar ações voltadas para o homem, no entanto, percebe-se que não
possuem suporte suficiente para concretizar suas ações, e, não conhecem a política em sua
totalidade, desenvolvendo apenas abordagens assistências não provocando mudanças no processo
saúde/doença desse grupo. A valorização da PNAISH e sua efetivação diante das dificuldades de
inserção do homem nos serviços torna-se uma prática indispensável para os profissionais que
reconhecem a relevância desta política, sendo necessário capacitar e qualificar esses sujeitos para
uma transformação das práticas de saúde e da organização do trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: Política de saúde; Saúde da família; Saúde do homem.
INTRODUÇÃO
As discussões de gênero se voltam para o homem na tentativa de identificar quais os
valores e ideias contidas no imaginário social desse indivíduo que impedem seu autocuidado nas
questões relacionadas à saúde, uma vez que é notória a busca pela melhoria da qualidade de vida
desse grupo. O preconceito enraizado na cultura e na história da sociedade, que percebe o homem
como intocável é um dos entraves encontrados pelos serviços para desenvolverem estratégias que
possibilitem o acesso do homem as ações de saúde.
Sabe-se que muitos são os desafios que a atenção primária encontra para desenvolver
ações direcionadas ao sexo masculino. As principais causas que dificultam o acesso do homem são
o tempo perdido na espera da assistência; o espaço considerado feminilizado, e a facilidade de
serem atendidos em farmácias e prontos socorros (FIGUERIREDO, 2005).
Assim, o Ministério da Saúde implantou no ano de 2008 a Política Nacional de
Atenção Integral a Saúde do Homem (PNAISH), revelando que os homens possuem mais acesso
aos serviços de saúde especializados, sendo indispensável criar mecanismos de fortalecimento e
qualificação da atenção primária, não favorecendo somente a recuperação, mas sim a promoção da
saúde e prevenção de agravos (BRASIL, 2008).
A expansão da Estratégia Saúde da Família (ESF) tem se consolidado como grande foco
para a ampliação dos serviços de saúde oferecidos pela atenção primária. Atualmente, esse modelo
de saúde pública adota diretrizes operacionais voltadas para a qualidade da assistência, impacto das
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ações, intersetorialidade, participação comunitária, planejamento, programação local, adstrição da
clientela, co-responsabilidade e estabelecimento de vínculos de compromisso com indivíduos e
famílias, além das visitas domiciliares (BARBOSA; AGUIAR, 2008).
A proposta da pesquisa emergiu a partir de inquietações surgidas durante a inserção nos
serviços de saúde em aulas práticas das disciplinas do curso de enfermagem, onde percebeu-se que
os serviços não apresentavam atividades direcionadas à saúde do homem. Nesta perspectiva, o
trabalho objetiva conhecer as ações de saúde desenvolvidas pelos profissionais de saúde do
município de São José do Seridó-RN em conformidade com a PNAISH, contribuindo para um
diagnóstico de como está disposta à atenção primária do município para atender a população
masculina.
METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva com abordagem qualitativa, que foi
desenvolvida nas 2 (duas) Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) que compõem a atenção
primária do município de São José do Seridó. A população envolvida neste estudo foram os 16
(dezesseis) profissionais de saúde que fazem parte da equipe mínima da ESF do município.
Participaram da pesquisa os profissionais médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, e agentes
comunitários de saúde cadastrados na ESF e que no momento do arrolamento dos sujeitos estavam
desenvolvendo suas atividades profissionais.
A coleta de dados foi realizada a partir de entrevista semiestruturada, que seguiu um
roteiro organizado em duas partes, contando com questões relacionadas à caracterização da amostra
e questionamentos direcionados ao alcance dos objetivos propostos. As informações obtidas foram
discutidas através da técnica de análise temática de Minayo (2008).
O presente estudo atende as considerações éticas e legais propostas pela Resolução nº
196/96 que regulamenta pesquisas com seres humanos. A pesquisa foi aprovada pelo CEP/UERN, e
autorizada mediante protocolo 52/2011 homologado em 06/10/2011.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Caracterização da Amostra
Concernente à faixa etária dos sujeitos envolvidos no estudo, percebe-se que 68,75%
variam entre 20 a 50 anos. 81,25% dos profissionais são mulheres, o que revela a predominância
desse grupo no contexto da atenção básica. 50% possui nível médio, refletindo o numero
predominante dos profissionais ACS e técnicos de enfermagem, que representam respectivamente
62,5% e 12,25% dos participantes da pesquisa. Observou-se que 87,50% dos profissionais possuem
até 25 anos de atuação profissional e que 62,50% dos sujeitos têm até 10 anos de atuação na UBS.
87,50% dos entrevistados revelaram possuir capacitação na ESF ou área afim, conhecendo as
singularidades e a relevância da construção de espaços na ESF que favorecem a melhoria da
qualidade de saúde dos indivíduos e da comunidade.
O homem na atenção primária: necessidade e desafios
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As questões de gênero podem contribuir para entender os processos de adoecimento e
morte que envolve o homem, por isso é indispensável a criação de politicas de saúde que visem a
melhoria de vida da população masculina revelando suas especificidades e singularidades,
contribuindo para o acesso desses sujeitos aos serviços de saúde.
O homem associa a frequência ao serviço de saúde com o adoecimento, como se a
proximidade com esse lugar remetesse apenas ao tratamento da doença e de suas sequelas, não
sendo um lugar de cuidado com a vida e a saúde. Na atenção primária a pouca participação do
homem colabora com a ideia de um espaço de doentes em que as ações de prevenção e promoção da
saúde são esquecidas (GOMES ET AL, 2011).
O depoimento abaixo revela uma característica marcante na população masculina que é
a incerteza da doença. Essa concepção arraigada aos valores morais do homem acarreta a sua
ausência aos espaços de saúde. Assim, o profissional entende que é preciso desenvolver estratégias
de enfrentamento para sensibilizar o homem com relação às patologias, mas especialmente as que
são transmitidas sexualmente, já que o homem impõe entraves quanto ao uso de preservativos.
[...] o homem nem acredita que exista a doença né, nesse meu dia-adia convivendo com os homens eles já chegaram e me passaram a dizer que não
existe AIDS né e eu acho que tem que haver de perto aquele encontro com o
homem para mostrar a ele a realidade das doenças ele ficava mais consciente.
TEC ENF 01

A ausência do público masculino deve-se também a falta de planejamento e organização
da ESF que percebe sua invisibilidade, contudo não articula ações em conjunto com os profissionais
que compõem a atenção primária. Identifica-se fragilidade na intersetorialidade, no cumprimento
dos preceitos da ESF e na assistência pautada exclusivamente em ações ambulatoriais, impedindo a
execução de atividades que beneficiem esses sujeitos. Dessa forma, no relato de um dos
profissionais fica explicito que não é a falta de conhecimento, aptidão ou habilidades que impedem
de construir estratégias para a inserção do homem na ESF, mas sim a falta de compromisso dos
profissionais que não se propõe a formular ações conjuntas.
A gente tem o conhecimento, precisa do apoio mais da equipe do
médico, da enfermeira, [...] a gente trabalha muito só e [...] não consegue trazer o
homem aqui na unidade [...]. ACS 02

O trabalho multiprofissional consiste na implantação de atividades, práticas e ações que
forneçam ao usuário serviços que contribuam para a melhoria da sua condição de saúde,
favorecendo o acesso do homem não somente aos serviços de saúde, mas sim a saúde entendida no
seu contexto mais amplo. Couto et al (2010) revela que os serviços de saúde destinam menos tempo
de seus profissionais aos homens e oferecem poucas explicações sobre mudanças de fatores de risco
para doenças quando comparado com as mulheres. Isso tem refletido na participação do publico
masculino nesses espaços, já que a atenção à saúde da mulher e da criança tem sido evidenciada,
enquanto outras politicas estão sendo esquecidas. Comprova-se isso pela seguinte fala
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[...] a gente fica muito presa à questão da saúde da mulher e da saúde
da criança e até então com o homem [...] pelo menos aqui e enquanto eu
trabalhava em outro lugar eu não realizei nenhum trabalho especifico. ENF 02

Percebe-se a permanência de serviços e ações direcionados apenas a mulher e criança
não identificando a necessidade de trabalhar outros grupos. Além disso, a mesma revela que nunca
executou nenhuma ação para a população masculina o que demonstra a falta de realização de
atividades e não compromisso com esse sujeito. Outro depoimento revela a invisibilidade do
homem no serviço e a falta de ações programáticas para este grupo, uma vez que cita a consulta
médica como único vinculo entre o homem e o serviço, confirmando que ações preventivas e de
promoção a saúde não são trabalhadas.
[...] eu acho dificuldade é convencer o homem a procurar a unidade
porque na estrutura do homem ele só vem na unidade quando realmente está
doente então quem ele procura é o médico, e aí a parte preventiva fica a desejar.
ENF 01

Entende-se que ausência da população masculina nos serviços de saúde ocorre pela
historicidade, questões de gênero e construção de valores permeados ao longo do tempo
contribuindo para a dificuldade de trabalhar ações na atenção primária, principalmente na ESF.
Contudo os profissionais de saúde, em sua maioria, não buscam construir vínculos e estratégias que
atraiam esses sujeitos ao serviço. É preciso que os profissionais se insiram na realidade do homem,
conhecendo seus estereótipos e valores e assim efetivem ações que permitam sua visibilidade na
ESF, além disso a utilização de estratégias especificas direcionadas a este grupo é indispensável
para a sua permanência, não buscando secundarizar esse individuo, através de outras políticas de
saúde já estabelecidas.
A invisibilidade dos homens nos serviços de saúde é consequência da inabilidade dos
profissionais notarem esses indivíduos como usuários. Isso é um reflexo da permanente organização
dos serviços que prioriza as mulheres, crianças e idosos na cobertura de suas ações. Como
consequência disso, o homem não consegue ter acesso a UBS, pois os profissionais não estão
habilitados e organizados para atender a essa nova demanda (COUTO ET AL, 2010).
A falta de conhecimento e experiência dos profissionais impede que sejam realizados
programas e práticas de saúde direcionadas especificamente para o homem conservando uma
assistência que não supre as necessidades inerentes a esses sujeitos, como também práticas que
alicerçam a sua ausência nos estabelecimentos de saúde.
A hipertensão e a diabetes tem sido patologias prevalentes nesse grupo o que favoreceu
o incentivo de práticas de saúde saudáveis, subsidiando a implantação de programas que
atendessem as suas demandas como o Programa de Hipertensão e Diabetes (HiperDia). Os
profissionais identificaram que tantos homens quanto mulheres buscam essas ações e isso tem
fortalecido a qualidade de vida da população brasileira e do aumento do acesso dos homens aos
serviços.
A hipertensão está inserida na PNAISH no eixo de morbimortalidade como doença do
aparelho circulatório que acomete o homem pelo seu sedentarismo e suas condições de vida
inadequada. Já com relação a diabetes a política menciona como inclusa na oferta de insumos para o
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sistema prisional, não há vinculação como patologia a ser trabalhada efetivamente para a promoção
da saúde do homem (BRASIL, 2008). No estudo, identificou-se que não existe planejamento das
ações voltadas para o homem e que o HiperDia, está direcionado enquanto estratégia para o
atendimento da população masculina..
Para o homem, acho que só mesmo a minha parte de hipertensão e
diabetes, mas assim só isso mesmo. ACS 04
Basicamente o programa do HiperDia que é bastante procurado pelos
homens [...]. ENF 01
[...] a gente faz aqui HiperDia ,controle de diabetes,[...]. MÉD 02

Apesar de entender a relevância de trabalhar ações de hipertensão e diabetes, é
necessário esclarecer que o programa HiperDia não é uma atividade que está nas ações da PNAISH,
haja vista a amplitude da saúde do homem e suas necessidades de saúde, percebendo a relevância de
ações integrais e efetivas que melhorem sua qualidade de vida.
Um dos sujeitos refere-se à distribuição de medicamentos como uma ferramenta
principal para as ações desenvolvidas aos hipertensos e diabéticos, esquecendo a promoção da
saúde e prevenção da doença como ações indispensáveis para o fortalecimento da melhoria de vida
da população.
[...] a gente sabe que é a medicação sobre os problemas de saúde
como hiperdia e diabetes assim todos têm e o que a gente mais também acompanha
de perto é sobre os exames que são requisitados do PSA que é sobre o problema da
próstata a secretaria sempre tá dando e a gente sempre consegue esses exames.
ACS 08

Também, a prescrição de exames aparece como uma solução para o usuário que
necessita da resolutividade do seu problema de saúde, em especial quando se refere ao exame do
PSA. Percebe-se que as ações de HipeDia e prescrição do exame de PSA são as principais ações,
justificadas pelos profissionais, vinculadas ao homem na UBS, não sendo utilizados outros
dispositivos para a efetivação da acessibilidade masculina.
Com isso, não se pode negar a importância de trabalhar ações de HiperDia com a
população masculina, entretanto compreende-se que a saúde do homem não restringe-se apenas a
trabalhar ações direcionadas a essas patologias e entrega de medicamentos, mas sim tornar a
participação do homem efetiva nos serviços de saúde visando aglutinar esses públicos no cotidiano
do serviço. Os profissionais entendem a importância de promover ações para o homem, entretanto
permanecem realizando ações que não preenchem as necessidades específicas desse grupo.
As políticas públicas de saúde são compreendidas como demandas da sociedade
manifestadas e mediadas por necessidades da comunidade e movimentos sociais como ainda podem
ser entendidas como tentativas de resposta dos governos a esses anseios e demandas, resultando-se
em programas, ações e estratégias que se propõem a obter resultados positivos e benéficos a todos
os indivíduos de uma realidade singular (FERNANDES; RIBEIRO; MOREIRA, 2011).
Uma das falas dos sujeitos evidencia-se a PNAISH como uma politica de relevância e
corrobora com Brasil (2008) revelando que as ações destinadas ao publico masculino devem ser
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trabalhadas na perspectiva da promoção e prevenção. Revela ainda, os desafios para a conquista do
acesso masculino nos serviços e demonstra conhecimento da política ao afirmar que ações de
educação em saúde com as temáticas de alcoolismo, drogas e acidentes de trânsitos devem ser
executadas. É visível que o profissional entende os anseios de trabalhar a PNAISH, e compreende
as necessidades de formular estratégias que permitam uma atenção integral ao homem.
Muito importante!! [...] é um ser humano né que precisa de
atendimentos de saúde também tanto nas questões de promoção, de prevenção e de
reabilitação também né e [...] o homem basicamente só procura atendimento
quando já esta com algum problema de saúde né a gente tem que trabalhar isso
também tem questão de [...] acidente a gente pode tá tratando, [...], acidente de
transito né trabalhar a questão de uso de drogas, alcoolismo que infelizmente as
vezes, a maioria das vezes, a gente sabe que acontece também no sexo masculino e
tentar buscar realmente essa população tem que se procurar realmente uma
maneira de [...] atrai-los né para se começar a trabalhar essa política. ENF 02

Logo, percebe-se que o profissional apesar de não desenvolver ações para o homem,
conhece as necessidades de trabalhar com esse sujeito e as suas singularidades, sendo preciso
incentivo e fortalecimento de práticas que facilitem a realização de ações para a inserção do homem
nos serviços de saúde. A utilização de uma política voltada para determinados grupos não é
considerada, haja vista a necessidade da realização de ações assistências que não transcende o
espaço da UBS acarretando o predomínio do modelo assistencial em detrimento de atividades de
promoção da saúde e prevenção de doenças.
Esses pressupostos revelam que os profissionais de saúde, em sua maioria, consideram a
PNAISH como um subsídio relevante para trabalhar ações voltadas para o homem, já que este
indivíduo é tido como um desafio na realização de ações que facilitem a formação de vínculos e a
construção de estratégias para a melhoria da sua saúde. Contudo, percebe-se que os profissionais
não possuem suporte suficiente para concretizar suas ações, e também, não conhecem a PNAISH
em sua totalidade, pois acreditam que trabalhando apenas abordagens assistências podem provocar
mudanças no processo saúde/doença. Logo, é necessário articular outros enfoques para os
profissionais através de capacitações e qualificações, considerando que as questões inerentes da
população masculina e suas barreiras frente ao setor saúde são entraves para a melhoria da sua
saúde.
A capacitação profissional através da Educação Permanente em Saúde (EPS) é
indispensável para a realização de atividade de saúde, pois os profissionais devem estar preparados
para lidar como mitos, preconceitos e concepções errôneas que foram construídas no imaginário e
no contexto social dos usuários (MOURA; SILVA, 2005).
A partir da implantação da PNAISH no ano de 2008 o atendimento ao homem tornou-se
mais uma responsabilidade da atenção primária, em especial da ESF. Contudo, observa-se que a
hierarquização do processo organizacional em volta dessa política não permite que os profissionais
que estão inseridos na UBS possam estar aptos a realizar as ações e alcançar os objetivos propostos
por tal eixo norteador. Isso é consequência da ausência de capacitação e instrumentos
metodológicos que atinjam esses profissionais e os qualifiquem para o atendimento ao homem.
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As deficiências que os profissionais relatam estão vinculadas a falta de habilidades e
práticas para lidar com a população masculina devido à lacuna existente nos serviços de saúde que
não buscou uma aproximação com o homem. Nos depoimentos dos sujeitos identifica-se que a
capacitação e qualificação profissional é algo necessário e uma das soluções para minimizar as
barreiras predominantes no atendimento ao homem, além de permitir que seja realizada uma
abordagem que privilegie o sujeito de forma integral e não apenas a doença.

... ACS 10

[...] capacitação dos profissionais viria ajudar bastante a abordagem

[...] é bem mais difícil a gente ter um contato com eles, e a gente não
tem o treinamento para chegar ate a ele. ACS 03

Scraiber et al (2010) afirma a necessidade de mudanças nas ações assistenciais quando
se propõe a alcançar uma resposta de modo integral, pois é preciso desconstruir junto com o
homem a medicalização como única e melhor ferramenta para as necessidades de saúde. Para isso, a
capacitação dos profissionais é um instrumento indispensável na busca de estratégias de
enfrentamento que proporcione novos caminhos para o atendimento a esse sujeito.
Outro entrave frente ao desafio do acesso masculino na UBS é a ausência de ações
conjuntas dos profissionais que compõe a ESF, pois a utilização de práticas meramente assistências
impedem que os profissionais extrapolem o espaço do serviço e desenvolvam ações na comunidade.
Nessa perspectiva, é essencial a busca por espaços de discussão e fortalecimento da assistência
integral ao homem, permitindo que os profissionais compreendam a necessidade de saúde,
realizando um trabalho na perspectiva de inserção do publico masculino através de ferramentas de
capacitação e melhoria de sua saúde baseando-se nos princípios e diretrizes da PNAISH.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os depoimentos dos sujeitos refletem a necessidade de ações direcionadas para o
homem na UBSF e afirmam os desafios que os profissionais enfrentam diante do acesso desse
grupo ao serviço de saúde. Identifica-se a ausência na formulação de ações para o homem, além do
equivoco em utilizar ações já existentes na ESF como subsidio para justificar sua presença.
É preciso que ações de prevenção e promoção da saúde sejam trabalhadas pelos
profissionais da ESF, já que ações curativistas não possibilitam a formação de vinculo entre o
serviço e o homem. A partir da educação em saúde os profissionais podem entender as
particularidades e a realidade singular que envolve o homem permitindo que através dessa
aproximação sejam elaboradas atividades e práticas que efetivem a sua participação na oferta de
serviços e no acesso a UBSF.
A valorização da PNAISH e sua efetivação diante das dificuldades de inserção do
homem nos serviços torna-se uma prática indispensável para os profissionais que reconhecem a
relevância desta política, sendo necessário capacitar e qualificar esses sujeitos através da EPS, já
que está atua na transformação e mudanças que atingem as práticas de saúde e a organização do
trabalho.
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OCORRÊNCIA DE Lernaeolophus sultanus MILNE EDWARDS, 1840
(COPEPODA, PENNELLIDAE) E Rocinela signata SCHIOEDTE & MEINERT (ISOPODA,
AEGIDAE), ECTOPARASITOS DE Lutjanus synagris (LINNAEUS, 1758) NO RIO
GRANDE DO NORTE, BRASIL.
Dilaelma Carvalho da Silva1;Maisa Clari Farias Barbalho de Mendonça 2; José Egberto
Mesquita Pinto Júnior3

RESUMO: O presente estudo teve por objetivo avaliar a presença de parasitos em Lutjanus
synagris capturados nas águas costeiras do Rio Grande do Norte. As coletas foram realizadas
mensalmente no período de setembro de 2011 a maio de 2012 no litoral do município de Areia
Branca. Após coletados, os peixes foram acondicionados em caixas térmicas e conduzidos para o
Laboratório de Ictiologia da UERN. Foram analisados 147 peixes, sendo obtidos os dados
biométricos de peso e comprimento. Posteriormente foi realizada uma minuciosa busca de parasitos,
ademais foram utilizados parâmetros para medição da intensidade, abundância e prevalência dos
parasitos, bem como estudos para identificação dos estádios de maturação gonadal. Este trabalho
verificou a presença de duas espécies de parasitos. A ocorrência de peixes parasitados foi 2,72%
(4/147), destes um era fêmea (0,68%), com Rocinela signata fixada sempre na câmara branquial,
três eram machos (2,04%) parasitados por Lernaeolophus sultanus, que foram sempre encontrados
fixados na cavidade nasal do hospedeiro, tendo este sido o primeiro relato do referido parasito nas
águas costeiras do RN. A amplitude de variação foi de 1 a 2 parasitos por peixe. No mês de
fevereiro/2012 houve a maior prevalência. Os peixes parasitados apresentaram comprimento abaixo
da média e peso um pouco acima da média. Houve preferência destes parasitos por peixes mais
velhos, maduros, esvaziados e em repouso.
PALAVRAS-CHAVE: Copepoda; Lernaeolophus sultanus; Parasito de peixes; Rocinela signata.
INTRODUÇÃO
‘
Os peixes neotropicais têm uma alta incidência e uma grande variedade de parasitos
(THATCHER, 1994). Segundo Eiras et al. (2000, 2002) e Thatcher (2006), algumas espécies de
peixes marinhos apresentam infestações causadas por parasitos, podendo provocar patologias
consideravelmente relevantes, visto que podem ser transmitidas ao homem. Dentre os parasitos, os
crustáceos parasitos constituem um grupo de animais em que se verificam acentuadas variações
morfofisiológicas que permitem dividir esses indivíduos em vários subgrupos, dos quais os
principais são os copépodes, braquiúros e isópodes, que naturalmente se hospedam na câmara
branquial, cavidade bucal e tegumento dos peixes, sendo visíveis a olho nu.
Segundo Thatcher (1991, 2006) e Pavanelli et. al. (2002), as principais alterações que os
crustáceos podem causar nos peixes são ações nas brânquias, como oclusão da circulação branquial,
com necrose e destruição de áreas importantes desse órgão; no tegumento e músculos a intensidade
1
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de ação vai depender da quantidade de parasitos presente e da forma de fixação, provocando
destruição da epiderme, derme e músculo, além de viabilizar a penetração de microrganismos
patogênicos.
Os copépodes são ectoparasitos que vivem na superfície corporal, porém alguns são
encontrados em micro-habitat mais protegido, incluindo as brânquias, fossas nasais, boca, ânus e
canais da linha lateral dos peixes (HUYS e BOXSHALL, 1991). Os copépodes parasitos das fossas
nasais causam danos ao epitélio olfativo, aumentando a produção de muco, podendo causar ainda
interrupção de fluxo regular de água através da narina, afetando o processo olfativo do peixe
(VARELLA, 1992; VARELA e MALTA, 1995). Estudos sobre ectoparasitos copépodes de peixes
marinhos são ainda escassos no Brasil em virtude da grande diversidade íctica das águas costeiras.
Muitos copépodes e isópodes ectoparasitos comprometem seriamente seu hospedeiro, provocando
danos ao seu desenvolvimento, sanidade e aparência em espécies de interesse econômico, o que
dificulta a comercialização (BOXSHALL e MONTÚ, 1997; FONSÊCA et al., 2000).
Segundo Machado et al. (1996), os isópodes habitam a câmara branquial, onde
alimentam-se das células sanguíneas; com a perda de sangue que o isopoda ocasiona no hospedeiro,
ocorre também a redução do número de filamentos branquiais, provocando a diminuição da
eficiência respiratória do peixe. A patogenicidade do isopoda varia de acordo com seu
comportamento alimentar, seu tamanho e estratégia de ataque do hospedeiro. Os peixes parasitados
têm seu metabolismo, crescimento e reprodução prejudicados (ROHDE, 2005). Os peixes da
família Lutjanidae têm grande importância comercial nas águas tropicais, despertando a atenção de
empreendedores devido ao seu alto valor econômico (SOUZA, 2010).
O objetivo do presente trabalho é identificar as espécies de ectoparasitos em Lutjanus
synagris e determinar os índices de infestação parasitaria relacionado ao comprimento, peso e
estádio de maturação do Ariocó.
MATERIAL E METÓDOS
As coletas foram realizadas por pescadores locais no litoral do Rio Grande do Norte,
mais precisamente no município de Areia Branca, mensalmente de setembro de 2011 a maio de
2012. No período estipulado foram capturados 147 exemplares da espécie Lutjanus synagris.
Depois de capturados, os peixes foram transportados em caixas térmicas para o Laboratório de
Ictiologia (LABIC) da UERN, onde foram submetidos à coleta de dados biométricos. Cada animal
foi identificado com número em uma ficha de necropsia padrão. Os dados coletados foram o
comprimento padrão (cm) e o peso (g); depois da medição, foram identificados, após a dissecação,
sexagem e a determinação dos estádios de maturação gonadal, seguindo a metodologia de Vazzoler
(1996). Para a coleta de ectoparasitos, foi examinada toda a superfície corporal, incluindo as
nadadeiras, músculos, brânquias, cavidade bucal e nasal, seguindo os métodos de Eiras et al.(2000).
Os parasitos encontrados foram transferidos para uma placa de Petri e imersos em água destilada,
em seguida foram visualizados, com auxílio de um microscópio estereoscópico. A identificação foi
feita por meio de chaves de identificação e em seguida os exemplares foram fixados no formol a
10% por 24 horas e posteriormente acondicionados no álcool a 70%. Os índices ecológicos
parasitários foram calculados de acordo com Bush et al. (1997): Prevalência (P = npp / n x 100),
onde npp = número de peixes parasitados, e n = número de peixes examinados; Intensidade
(mínimo e máximo); Intensidade média de parasitos por peixes (Im = tpp/ npp), onde tpp = número
total de parasitos na amostra; Abundância (A = tpp/ntp), onde ntp = número total de peixes
(parasitados ou não) na amostra. Foram verificados também a relação parasito-hospedeiro, o
tamanho, o peso e os estádios de maturação gonadal dos hospedeiros. Os resultados numéricos
foram submetidos ao teste t de Student a 5% para identificar a relação de significância entre o
comprimento total, peso total e sexo dos animais parasitados e não parasitados.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Entre os peixes examinados, 69 eram fêmeas e 78 eram machos (proporção de 1:1,25 –
fêmea : macho) com comprimento total médio de 29,03cm (21,6cm - 38cm) e o peso total médio de
377,68g (189,56g - 705,11g).
Foram encontradas duas espécies de parasitos em L.synagris pertencentes às famílias:
Aegidae, com a espécie Rocinela signata (Figura 1) e Pennellidae, com a espécie Lernaeolophus
sultanus (Figuras 2 e 3), ambos de ordens diferentes: Isopoda e Copepoda, respectivamente.
1

2

3
RT
RT

∗C
A

CN
C

Figuras 1-3. Espécies de parasitos encontrados em L. synagris no litoral do Rio Grande do Norte,
no munícipio de Areia Branca: (1) Rocinela signata, seta pontilhada indicando a característica mais
marcante da espécie, que é a forma de M ou W no pleotélson; (2) Fêmea de Lernaeolophus sultanus
destacando o ponto de fixação (∗) das ramificações terminais do cepholossoma (C) incrustadas na
cavidade nasal do peixe (CN); Abdômen (A) com ramificações terminais (RT) na parte distal,
utilizadas para respiração do parasito e proteção dos sacos ovígeros; (3) Lernaeolophus sultanus
extraída da cavidade nasal do peixe com perda das ramificações do cephalossoma (C), que ficaram
incorporadas na cavidade nasal do hospedeiro; ramificações terminais (RT).
A ocorrência de peixes parasitados foi 2,72% (4/147), destes, 1 era fêmea (0,68%), com
R. signata fixados nas brânquias, e 3 eram machos (2,04%) parasitados por L. sultanus, que foram
localizados na cavidade nasal, com amplitude de variação da intensidade de 1 a 2 parasitos por
peixe (Tabela 1).
Tabela 1: Hospedeiros capturados no litoral do Rio Grande do Norte no município de Areia Branca
e seus índices de parasitismo; número de peixes parasitados por examinados (npp/n), prevalência
(P), amplitude de variação da intensidade (AVI), as espécies de parasitos (EP) e seu local de
fixação (LF).
Espécie do peixe

npp/n

P (%)

AVI

EP

LF

L. synagris
3/147
2,04
1
Lernaeolophus sultanus
Cavidade Nasal
L. synagris
1/147
0,68
2
Rocinela signata
Brânquias
Fonte: Laboratório de Ictiologia (LABIC) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.
A ocorrência dos parasitos se deu nos meses de outubro de 2011, janeiro e fevereiro de
2012 (Figura 4), tendo maior intensidade relativa no mês de fevereiro de 2012, com ocorrência das
duas espécies de parasitos (Figura 5). Diferentemente de Lima (2005), em que foi registrada maior
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prevalência no mês de julho de R. signata. A maior abundância do copepoda foi registrada em
janeiro de 2012 e do isopoda em fevereiro do mesmo ano (Figura 6).
35

4

Número de ocorrência

30

Capturados
Peixes parasitados
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0

set/11
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Parasitos
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2
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6
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0
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0,06
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mai/12

abr/12

mar/12
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0,00

set/11

0,02

Figuras 4 – 6. Índices de infestação dos parasitos de L. sultanus e R. signata em L. synagris,
capturados no litoral do município de Areia Branca/RN, no período de setembro de 2011 a maio de
2012: (4) Variação mensal dos peixes capturados e parasitados (sexo agrupado); (5) Variação da
intensidade relativa nos respectivos meses de coleta; (6) Variação da abundância relativa nos
períodos de coleta.
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A espécie de parasito L. sultanus foi verificada na parte cefálica com seus processos
ramificados aprofundados no tecido do hospedeiro, causando danos e deformidades ósseas,
destruindo o epitélio olfatório e comprometendo o desenvolvimento do peixe, corroborando com os
achados de Grabda (1972) e Poquet (1979). No caso descrito, a tendência do parasito de penetrar a
cavidade nasal é uma característica específica da invasão de L. sultanus.
Os peixes parasitados por R. signata apresentaram um quadro clínico de anemia
branquial, bem como alterações mecânicas nos filamentos devido à fixação dos parasitos em
conformidade com os relatos de Pavanelli (2002).
As classes de comprimento totais dos peixes com maior frequência parasitada variaram
de 24 a 26 cm (Figura 7), ficando com o comprimento abaixo da média e a classe de peso entre 350
a 400g, dentro do intervalo médio de peso (Figura 8). Embora alguns autores relatem a perda de
peso do hospedeiro em confinamento (PAVANELLI, 2002), neste trabalho não constatamos essa
redução, visto que não houve uma diferença significativa ao nível de 0,05 (p valor maior >0,05)
aplicando o teste-t Student entre comprimento total, peso total e sexo dos animais parasitados e não
parasitados em estudo. O resultado obtido pode ser atribuído às condições de equilíbrio naturais do
ambiente (LIMA, 2005).

7

8

Figuras 7 – 8. Classe de comprimento (cm) e Classe de peso (g) de L. synagris. (7) Variação
comprimento de L. synagris parasitados e não parasitados; (8) Variação do peso nos peixes
parasitados e não parasitados.

O isopoda apresentou uma preferência apenas no estádio maduro, que equivale a 40%
dos parasitos encontrados nos peixes. Neste caso nossos dados diferem com os achados de Bragoni
et al (1983), Lima (2005) e Souza et al (2010), que mostraram sempre a preferência deste parasito
em hospedeiros jovens, enquanto que L. sultanus teve sua ocorrência nos estádios gonadais:
maduros (20%), em repouso (20%) e esvaziados (20%) (Figura 9). Segundo Pavanelli et al. (2004),
há registros que para ambos os sexos há um aumento nos níveis de parasitismo que coincide com o
período reprodutivo dos peixes. Esse fenômeno torna-se mais evidente nas fêmeas, pois seu
desgaste é maior, justificando seu maior percentual de parasitismo. Estatisticamente em nosso
trabalho não foram obtidas diferenças significativas entre os sexos, o que poderia ser atribuído ao
baixo número de parasitos encontrados e às condições de equilíbrio ambiental.
O estudo em tela relata o primeiro registro de L. sultanus no Estado do Rio Grande do
Norte, entretanto, não encontramos relatos do aparecimento deste copepoda em outras regiões do
país.
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9

Figura 9. Variação da ocorrência por L. sultanus e R. signata nos diferentes estádios de maturação
gonadal.

CONCLUSÃO
Neste trabalho fica demostrada a especificidade dos parasitos R. signata pela fixação na
cavidade branquial e L. sultanus na cavidade nasal de L. synagris, bem como preferência destes
parasitos por peixes mais velhos nos estádios de maturação gonadal: maduros, esvaziados e em
repouso.
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PERCEPÇÕES DAS PUÉRPERAS ACERCA DA VIVÊNCIA NO TRABALHO DE PARTO
NA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DOUTOR CARLINDO DANTAS
Luana Dantas Vale1; Rosangela Diniz Cavalcante2; Eudes Euler de Souza Lucena3
RESUMO: Esta pesquisa tem como objetivo analisar como os fatores pessoais, reprodutivos,
culturais e socioeconômicos influenciam o tipo de parto. Trata-se de um estudo descritivo e
exploratório, com corte transversal e abordagem quanti-qualitativa. Teve como sujeitos 233
mulheres no puerpério imediato entre 13 e 40 anos de idade. A coleta de dados se deu no período de
dezembro de 2011 a maio de 2012 através de entrevista semiestruturada. A análise dos dados foi
mediante o uso tanto da técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), quanto pela construção de
um banco de dados no Excel 2007. Do total de 233 partos, 131 (56,2%) ocorreram por cesárea, e
102 (43,8%) foram por via normal. A partir da análise dos depoimentos emergiram dois eixos
temáticos no que se refere à preferência pela via de parto: Eixo I: Motivos que influenciam a
preferência pelo parto normal; Eixo II: Motivos que influenciam a preferência pelo parto cesáreo. O
parto de preferência da maioria das mulheres participantes do estudo é o normal, sendo citada por
135 (58%) mulheres, tendo como principais justificativas a recuperação mais rápida e a
possibilidade de maior autonomia no período pós-parto. Evidencia-se ser necessária maior
preparação das mulheres para o parto durante o pré-natal, bem como reflexão acerca da assistência
prestada nas instituições de saúde no que se refere aos cuidados pré-parto, parto e pós-parto,
respeitando a participação, o conhecimento e o desejo da mulher e sua família no momento da
parturição.
PALAVRAS-CHAVE: Saúde da mulher; Parto; Percepção.
INTRODUÇÃO
No âmbito da atenção obstétrica, o modelo de assistência ao parto e nascimento é
extremamente medicalizado e intervencionista, o que caracteriza um atendimento mecanicista, que
necessita ser reorientado na perspectiva da humanização (DIAS; DOMINGUES, 2005). Dessa
forma, a assistência à saúde da parturiente deve se dar na tentativa de tornar o processo de parir, um
evento de promoção à saúde da mulher e de seu recém-nascido, a qual compreenda que, o tipo de
parto apresenta uma série de implicações em termos de necessidade e indicação, riscos e benefícios,
dependendo de cada situação, tempo de realização, complicações e repercussões futuras (BRASIL,
2001; REIS; PATRÍCIO, 2005).
O Ministério da Saúde incentiva o parto normal, a redução da cesárea desnecessária e o
resgate do parto como ato fisiológico. Desde 1998 passou a remunerar igualmente partos vaginais e
cesáreos, como também a pagar pela analgesia nos vaginais. Além de publicar portarias que
melhorar a qualidade da assistência obstétrica, o que supera a meta estabelecida pela Organização
Mundial de Saúde (OMS), a qual, em 1985, referiu que uma taxa de cesarianas maior do que 15% é
medicamente injustificável (BRASIL, 2001; FREITAS et al. 2005; BRASIL, 2006).
_____________________________________________________
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No entanto, o Brasil ainda apresenta um dos maiores índices de cesáreas do mundo. Esta
realidade pode ser justificada pelo crescente avanço científico na área obstétrica, bem como ao
aperfeiçoamento das técnicas cirúrgicas. Outras razões que explicariam as altas taxas de cesarianas
seriam o medo da dor no parto normal, a possibilidade de escolher o dia do parto, a esterilização
cirúrgica, cesárea prévia, temor de lesões na anatomia e fisiologia da vagina, crença de que o parto
vaginal é mais arriscado e o cesáreo é indolor (FAÚNDES; CECATTI,1991; BARBOSA et al.
2003; SAKAE; FREITAS; D’ORSI, 2009).
Este estudo parte do pressuposto que a grande incidência de cesarianas no Brasil estaria
influenciando a imagem que as mulheres constroem em relação ao tipo de parto. Nesse sentido,
motivos como medo da dor no parto normal e da crença de que o parto cesáreo é menos dolorido e
arriscado para ela e seu recém-nascido, bem como a falta do devido preparo, ainda durante o prénatal, para o trabalho de parto, ou ainda, a preferência do obstetra em realizar a cesárea, uma vez
que esta se configura como um processo mais rápido que demanda menos tempo, podem ser um dos
motivos que levam a escolha ou direcionamento ao parto cesariano. Nesse sentido, esta pesquisa
tem como objetivo geral analisar como os fatores pessoais, reprodutivos, culturais e
socioeconômicos influenciam o tipo de parto.
METODOLOGIA
O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do
Estado do Rio Grande do Norte (UERN), sob o nº 0060.0.428.428-11(CAAE). Trata-se de um
estudo descritivo e exploratório, com corte transversal e abordagem quanti-qualitativa.
Mediante consulta ao livro de registro de partos da Fundação Hospitalar Doutor Carlindo
Dantas, constatou-se a realização de 450 partos normais e 645 partos cesáreos, no ano de 2010. O
indicador de proporção de mulheres que tiveram parto normal foi adotado para o cálculo da
amostra, em virtude do mesmo ser o menor quando comparado com o grupo de parto cesariano.
Dessa maneira, para o cálculo da amostra tomou-se como base a fórmula de Lwanga & Lemeshow
(1991), descrita a seguir:
Onde: n – tamanho da amostra
Z – 1,96 para

z 2 (1 − P )
n= 2
ε P

= 5%

P – Prevalência estimada do
evento puérpera
– Margem de erro

Considerando a prevalência de partos normais de 42% em uma população de 1.095
gestantes, e a margem de erro de 15% e uma taxa de não resposta de 20%, chegou-se a uma amostra
de 233 puérperas.
A pesquisa foi realizada na Fundação Hospitalar Doutor Carlindo Dantas tendo como
sujeitos 233 mulheres no puerpério imediato que estavam dentro da faixa etária entre 13 e 40 anos
de idade, por meio de uma entrevista semiestruturada, no período de dezembro de 2011 a maio de
2012, nas dependências das enfermarias da Ala da Maternidade e dos apartamentos individuais do
setor privado, uma vez que as puérperas se sentiram mais confortáveis ao permanecerem no leito
durante a entrevista, ao invés de se deslocarem até a sala fechada disponibilizada pela instituição.
O tratamento dos dados correspondeu ao desdobramento das seguintes etapas: transcrição e
organização do material obtido das entrevistas, leitura do conteúdo, classificação e agrupamento dos
elementos com características comuns, construindo categorias.
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Os dados de caracterização dos sujeitos obtidos das entrevistas foram digitados em planilha
do Software Microsoft Excel e tabulados, favorecendo a construção de tabelas, bem como a
construção do texto sobre o perfil socioeconômico dos participantes da pesquisa. Os depoimentos
procedentes das questões da entrevista foram transcritos e organizados em eixos temáticos a partir
da proximidade das respostas, os quais foram divididos em categorias.
A análise dos dados se deu mediante o uso da técnica do Discurso do Sujeito Coletivo
(DSC), a qual se busca respeitar a natureza da matéria processante que é a opinião, promovendo
uma categorização não apenas matemática, mas também discursiva (LEFEVRE; LEFEVRE, 2006).
Os resultados obtidos na fase exploratória foram confrontados com referencial teórico
construído na pesquisa, subsidiando a discussão dos dados e as considerações finais em torno do
objetivo definido anteriormente, os quais serão divulgados mediante publicação no meio científico.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Do total de 233 partos, 131 (56,2%) ocorreram por cesárea, e 102 (43,8%) foram por via
normal. A média da idade gestacional no momento do parto esteve em torno de 39 semanas. A
média de idade das puérperas foi de 24 anos. Dentre as mulheres participantes do estudo, 111
(47,6%) são desempregadas, 89 (38,2%) concluíram o ensino médio completo, 152 (65,2%)
relataram ser casadas ou conviver em união estável, e 133 (57,1%) possuem renda familiar mensal
de um a dois salários mínimos. A tabela 1 demonstra a distribuição do perfil socioeconômico das
puérperas de acordo com a via de parto.
Tabela 1- Perfil socioeconômico das puérperas da Fundação Hospitalar Doutor Carlindo Dantas de
acordo com a via de parto.
Variáveis
Categorias
Cesáreo
Normal
n
%
n
%
Situação funcional
Empregada
42
18
30
12,9
Desempregada
60
25,7
51
21,9
Autônoma
11
4,7
5
2,1
Outra
18
7,7
16
6,9
Escolaridade

Analfabeta
1° grau incompleto
1° grau completo
2° grau incompleto
2° grau completo
3° grau incompleto
3° grau completo

0
21
10
29
55
10
6

0
9
4,3
12,4
23,6
4,3
2,6

3
30
15
17
34
0
2

1,3
12,9
6,4
7,7
14,6
0
0,9

Estado civil

Casada
Solteira
União estável
Divorciada

42
45
42
2

18
19,3
18
0,9

20
31
48
3

8,6
13,3
20,6
1,3

Até 1 salário mínimo
26
De 1 a 2 salários mínimos
72
De 3 a 4 salários mínimos
28
A partir de 5 salários mínimos
5
Fonte: Material do pesquisador coletado durante as entrevistas.

11,1
30,9
12
2,1

30
61
11
0

12,9
26,2
4,7
0

Renda mensal
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No presente estudo foi observada uma maior prevalência de cesariana, contudo, entre as
entrevistadas, a preferência pelo parto normal foi citada por 135 (58%) mulheres, em concordância
com os resultados encontrados por Cardoso, Alberti e Petroianu (2010), os quais apontam que o
parto normal é desejado por 82,1% das puérperas. Em contrapartida, entre as mulheres entrevistadas
na pesquisa de Bonfante et al. (2010), 64,4% demonstraram preferência pela cesárea numa suposta
próxima gestação.
Das 233 puérperas, 183 (78,5%) compareceram a, no mínimo, seis consultas de pré-natal,
contudo, 132 (56,6%) delas não receberam nenhuma orientação sobre o parto durante as consultas,
sejam as realizadas pelo médico ou pelo enfermeiro. As participantes da pesquisa que relataram as
atividades desenvolvidas pelos profissionais durante o pré-natal elencaram que as ações eram
predominantemente de cunho biologicista, a exemplo de medição da altura uterina, ausculta dos
batimentos cardíacos do feto, solicitação de exames e prescrição de medicamentos. Nesse sentido,
apesar da maior parte das participantes ter realizado o número mínimo de consultas preconizado
pelo Ministério da Saúde, o qual recomenda seis consultas para um pré-natal de qualidade, elas não
se sentiram devidamente preparadas para vivenciar o momento da parturição. Cardoso, Alberti e
Petroianu (2010) observaram que mesmo as gestantes tendo comparecido a mais de seis consultas, a
maioria delas também não foi esclarecida sobre os tipos de parto.
O pré-natal é o momento mais apropriado para a preparação e orientação para o parto, bem
como para a detecção de possíveis intercorrências, tendo em vista que pode se configurar como um
espaço importante para mudanças de atitude em relação ao parto, ao desmistificar as vantagens da
cesariana eletiva e reverter crenças de efeitos negativos do parto normal sobre a mãe e o recémnascido, sendo possível diminuir a ansiedade da mulher e aumentar sua confiança no tocante a
capacidade pessoal para o parto normal (FREITAS et al. 2005).
A partir da análise dos depoimentos emergiram dois eixos temáticos no que se refere à
preferência pela via de parto: Eixo 1- Motivos que influenciam a preferência pelo parto normal;
Eixo 2- Motivos que influenciam a preferência pelo parto cesáreo. No primeiro eixo surgiram três
categorias, e no segundo duas categorias.
Dentre as categorias do Eixo 1 estão “Recuperação pós-parto rápida e maior autonomia”;
“Realização pessoal com a maternidade a partir do parto normal”; e “Experiência negativa no pósparto imediato cesariano”, sendo denominadas de E1A, E1B e E1C, respectivamente.
As falas utilizadas para a construção do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) de E1A
revelam a preferência pelo parto normal devido à possibilidade de uma recuperação pós-parto mais
rápida associada a uma maior autonomia, além de ressaltar os benefícios dessa via de parto,
conforme apontado no depoimento a seguir:
“Eu queria ter normal .[...] porque é um parto mais saudável, mais natural, os riscos são menores, a
complicação também é menor [...] ele traz mais benefícios tanto para a mãe como para seu recém-nascido. É
um parto que favorece a amamentação, a recuperação da mulher acontece de forma mais rápida, com menos
riscos [No parto normal] o repouso é mais rápido, mais simples, a recuperação é melhor,[...] bem tranquila,
não tem sofrimento após o parto [...] A dor é só na hora [...] Quando a gente tem um parto normal é diferente,
tem hoje e hoje mesmo já tá bem, porque depois que o bebê nasce, acaba as dores, a gente fica boa[...] Se eu
ainda fosse ter mais menino, ainda teria normal, [...] a gente tem e depois já sai andando, [...]tá pronta pra
outra, [...]só sofre quando vai ter e pronto, [...] as dores maiores são as primeiras, não foi nem no parto, foi
antes, aí depois passa[...] sofre menos no resguardo, porque você melhora logo.[...] Mas na hora que eu tava
sentindo as dores tava pedindo cesárea, mas a dor dá pra suportar[...] eu sei que o normal doe só na hora e o
cesáreo não.[...] Se eu tivesse tido cesárea não tava nem sentada aqui.[...] Foi ótimo, só dói na hora, mas [...]
depois é só lazer.[...] Já que eu tive o normal, preferia ter tido o normal mesmo.[...] Se fosse cesáreo eu ainda
ia tá sofrendo, ia demorar, é muita complicação ,[...] ruim, [...] e o cesáreo não pode se levantar. Eu pedi a
Deus pra ter normal porque a gente fica boa logo[...] não é tão dolorido como o cesáreo. [...] [Afinal] o parto
cesáreo, por ser um procedimento cirúrgico, por si só já vem acompanhado de riscos, a mulher tá mais
exposta a uma infecção hospitalar ou a alguma complicação e, além disso o bebê, durante o parto, aspira mais
secreção, atrapalha a apojadura da mama, como também o fortalecimento do vínculo mãe-filho, já que a
mulher nas primeiras 24 horas pós-parto, não pode levantar, conversar, nem sequer segurar seu bebê direito.

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

1337

Sem contar a questão de quando se trata de uma cesariana eletiva, o pulmão do bebê ainda pode estar
imaturo, dentre outras coisas, que comprovam que o parto normal realmente deve ser o parto de primeira
escolha” (DSC E1A).

Com base no discurso acima, percebe-se que algumas mulheres estão bem informadas e
tem a percepção de que o parto normal se trata de um processo natural, fisiológico. Este revela que
o desejo pelo parto normal foi desencadeado a partir da ideia da recuperação mais rápida e pelo
desejo de vivenciar o puerpério de forma mais autônoma e saudável, tanto para ela como para seu
recém-nascido. Justificativas semelhantes a essas foram encontradas em estudos desenvolvidos por
Oliveira et al. (2002); Faundes et al. (2004); e Mandarino et al.( 2009).
Em outra categoria, a E1B, a preferência pela via de parto está atrelada à realização pessoal
com a maternidade a partir do parto normal, na qual fica explícito o sentimento de heroísmo e de
feminilidade frente à vivência da parturição, relatada abaixo:
“O normal mesmo, porque foi muito bom, apesar das dores, mas você se sente mais mulher, mais mãe. A
sensação é maravilhosa, você olhar assim pro seu filho e saber que você deu a luz a ele, é muito bom. A
gente sente dor porque tem que sentir mesmo, mas depois a recompensa é maior que qualquer dor. Eu me
sinto poderosa depois que pari meu filho.[...] eu penso que a mulher, quando tem normal, se acha, se acha
mais mulher, assim, quando dá a vida a sua cria” (DSC E1B).

Dessa forma, essa fala defende a lógica de superação do sofrimento e das adversidades
impostas pela dor no parto, em detrimento da sensação de prazer e completude advinda da
maternidade.
A dor é vista pela mulher como essencial no processo parturitivo, ou seja, a dor no trabalho
de parto é como uma espécie de passaporte que legitima a competência da mulher em se tornar mãe.
Tal crença reflete no contexto sociocultural vivenciado na condição de mulher e de parturiente e
confirma que a própria dor do parto advém de aspectos fisiológicos, psicológicos e socioculturais
(GRIBOSKI; GUILHEM, 2006; ALMEIDA et al. 2008; PEREIRA; FRANCO; BALDIN, 2011).
Na categoria E1C, a preferência pelo parto normal é consequência da experiência negativa
no pós-parto imediato cesariano, expressa pela seguinte fala:
O parto normal, porque como o meu foi cesáreo, tá doendo demais, e eu sei que se tivesse sido o normal não
estaria doendo tanto, que o normal só dói na hora.[...] na cesariana você sofre muito.[...] depois que a gente é
cirurgiada, até pra levantar fica cheia de dores, cólicas, você fica sentindo constantemente.[...] doi demais, é
horrível depois. Na hora é melhor do que o normal, mas depois, misericórdia![...] é muito sofrido a cesárea.
[...] é mais complicado, mais dolorido pra tudo. [No] normal, sofre menos. O cesáreo você fica toda cheia de
dor, não pode falar depois.[...] esses pontos incomodam demais.[...] Não posso nem pegar no meu bebê
direito, cuidar dele, amamentar, [...]esperei um dia inteiro pra poder me alimentar[...] você passa um monte
de dias com aquela cirurgia, cuidando dos pontos, a recuperação demora,[...] é muito complicado, é muito
lento o processo, dolorido.[...] você fica sofrendo aquelas dores aos poucos, cada levantada é uma dor[...]a
minha cirurgia doi muito pra levantar,[...] sentindo dor de cabeça, precisando das outras pessoas. [...] No
parto normal a gente lucra mais,[...] porque sofrer o que eu sofri de ontem pra cá [...] tô toda arrebentada aqui
[...]as mulheres do outro quarto tão aí, tudo feliz, e eu aqui triste, cheia de dor (DSC E1C).

A dor no pós-operatório, bem como a menor autonomia no pós-parto cesariano são os
principais pontos mencionados neste discurso. Argumentos consonantes foram encontrados por
Faundes et al. (2004) e Tedesco et al. (2004).
O Eixo 2 tem como categorias “O medo da dor do parto normal e da assistência prestada” e
“Cesáreo por conveniência para realização de laqueadura”, sendo nomeadas de E2A e E2B,
respectivamente.
Em E2A, o discurso das mulheres aponta o medo de vivenciar o parto normal como o
principal motivo que justifica a preferência pela cesariana, conforme mencionado abaixo:
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“Eu prefiro o cesáreo porque eu tenho medo do normal,[...] o povo faz muito medo da pessoa ter normal, diz
que rasga tudo[...] Por que não sente muita dor, não deixa sofrer, e o normal, deixa a mulher sofrer. [...] O
normal doi muito, sente muita dor [...] o normal é mais dolorido, é mais sofrido pra mulher.[...] e o cesáreo
sente dor, mas não é como o normal. [...] é menos, nem se compara [...] as dores não chegam nem perto, não
é nem parecida com a dor do parto normal.[...] Eu sei que o normal é muito bom, você fica boa logo [..][No
cesáreo] a consequência é pior, porque a recuperação demora, mas assim, você não sofre muito.[...] mas,
mesmo assim, eu queria, porque você toma anestesia e não sente as dores [...] E Deus me perdoe porque eu
não queria ter tido normal.[...] Eu acho melhor, no meu caso, por questão de segurança. [...] porque é menos
arriscado.[...] porque tem menos risco de complicação [...] é mais seguro, eles não deixam a gente sofrer e
nem o menino passar da hora de nascer.[...] eu me sentia mais segura, eu e o bebê.[...] porque às vezes a
criança fica presa, não tem como sair, e no cesáreo, chega e tira [...] Porque o médico tá ali, controlando tudo,
aí a gente fica mais segura, é mais difícil ter uma complicação,assim, do bebê morrer.[...] No normal, a
mulher sofre até não aguentar mais, tem umas até que morre, porque eles querem, por fim da força, que a
gente tenha normal, aí eu tenho medo.[...] Porque o normal não é muito bom,[...] é muito ruim, dói, aquelas
contrações [...] Quando me levaram pra aquela sala e fizeram os toques, doeu demais, aí eu fiquei com medo
[...] medo de ter normal, medo da dor. [...] medo de perder as forças na hora de ter a menina.[...] medo da
passagem do menino,[...] medo de não aguentar as dores. [...] Tava rezando pra não ter normal [...] porque
dizem que é muita dor na hora.[...] todo mundo diz que a pessoa pensa que vai morrer de tanta dor. [...] O
cesáreo é melhor, pelo menos assim, não corta, corta só a barriga, e o normal, corta a vagina, aí incomoda, a
pessoa não pode nem sentar [...] [Na cesárea] a gente sofre menos, no meu ponto de vista,[...] a gente não
sofre tanto.[...] não sente a dor na hora, na hora de ter [...] doi menos, sofre menos, se arrisca menos, tudo é
menos.[...] Ainda bem que o meu foi cesáreo.[...] Porque até agora, não sofri muito, a recuperação tá indo
bem, é só umas dorzinha pra levantar e pronto. [...] Eu não estou sentindo nada demais que o povo fala, que é
ruim, que doi, nada disso. Eu sempre quis ter cesáreo. [...] acho que o normal doía mais. [...] Se eu tiver outro
menino, eu vou querer cesárea de novo, é muito bom! Deus me livre de normal! Se for pra ser sincera
mesmo, eu achei melhor o cesáreo” (DSC E2A).

O medo da dor esteve fortemente representado através das falas das puérperas e, além dele,
é possível identificar outros medos, medo do trabalho de parto, medo do desempenho na hora do
parto, medo de prejudicar o bebê, medo de não conseguir, entre tantos outros que foram relatados
pelas entrevistadas. Esses temores quando associados às experiências e aos relatos de outras
mulheres, bem como a algumas circunstâncias que possam ter influenciado negativamente a
evolução do trabalho de parto, podem justificar a preferência pela cesariana.
O medo demanda interpretações socioculturais e fornece uma identidade cultural à dor de
sofrimento e superação. Este, pactuado com o modelo biomédico e a mídia, obstaculiza o
protagonismo e influencia a decisão das mulheres. Nesse sentido, a dor tem o poder de influenciar o
comportamento da mulher a partir do medo, e se torna a gênese de outros sentimentos aversivos e
de preocupações que envolvem o momento da parturição (PEREIRA; FRANCO; BALDIN, 2011).
Em estudo realizado por Bonfante et al. (2009) com puérperas em duas instituições, uma
pública e a outra privada, a razão mais frequentemente apresentada pelas mulheres que disseram
preferir o parto cesáreo foi o medo de sentir dor no parto normal, em ambas as instituições.
Outro fator que desperta a preferência pela cesárea é a possibilidade de realização da
laqueadura (E2B), percebido na fala que se segue:
“Eu queria o cesáreo, porque eu ia aproveitar e fazer a minha ligação.[...] Porque hoje em dia tem aquele
negócio, a gente só pode ter dois filhos, por conta da situação financeira de muita gente, então eu acho assim,
que o primeiro devia ser normal e o segundo devia ser cesáreo porque já fazia logo a ligação” (DSC E2B).

Nesse discurso está evidente a busca pela cesariana como forma de obtenção da
laqueadura, fator também identificado nas pesquisas de Hotimsky et al (2002), Barbosa et al.
(2003) e Dias et al. (2008). Tal situação aponta para a necessidade de ampliação do acesso a outros
métodos contraceptivos, bem como para o melhor esclarecimento das mulheres acerca de formas
alternativas de realização desse procedimento (DIAS et al. 2008). A fragilidade da política de
planejamento familiar, o pouco acesso aos métodos contraceptivos e as orientações necessárias para
o seu uso, são pontos fortes elencados pelas mulheres entrevistas no que se refere a escolha do parto
cesária.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS/CONCLUSÕES:
O parto de preferência da maioria das mulheres participantes do estudo é o parto normal,
tendo como principais justificativas a recuperação mais rápida e a possibilidade de maior autonomia
no período pós-parto. Contudo, algumas das puérperas atribuem tal predileção à recuperação póscesariana se dar de forma mais demorada e, em determinados casos, de certa forma, dolorida. Tal
circunstância pode, possivelmente, ter influenciado a opinião dessas mulheres, uma vez que o
sofrimento no puerpério cesariano imediato contribui para o surgimento de uma experiência
negativa atrelada a essa via de parto. Dessa forma, sugere-se o desenvolvimento de pesquisas com
mulheres no terceiro trimestre de gestação, com o intuito de investigar se o parto normal é, de fato,
o qual elas desejam vivenciar no desenrolar de seus processos parturitivos.
Por outro lado, dentre as mulheres que desejam a cesárea, motivos como crença que esta é
mais segura que o normal, medo da dor, receio de não ser capaz de vivenciar o parto normal sem
riscos e sequelas, evidenciam o desconhecimento e o despreparo das participantes acerca dos riscos
e benefícios de cada via de parto, o que culmina com o desejo por uma cesárea desnecessária, sem
indicação clínica.
Nesse sentido, os presentes achados evidenciam a eminente necessidade de transformações
no modelo de atenção à gestação e ao parto, por meio de iniciativas, ainda durante o pré-natal, que
visem o desenvolvimento de ações e atividades de preparo ao parto, inclusive maior
empoderamento da mulher nesse processo.
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PERCEPÇÕES E ATITUDES DOS ACADÊMICOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA
UERN FRENTE AO CÂNCER ORAL
Ligia Oliveira Pinto ¹; Jamile Marinho Bezerra de Oliveira 2; Nara Grazieli Martins Lima3;
Gilmara Celli Maia de Almeida4
RESUMO: O câncer de boca é definido como uma doença crônica, multifatorial, resultante da
exposição progressiva aos fatores etiológicos como o fumo, álcool, radiação solar, dieta,
microrganismos e deficiência imunológica. Sua elevada taxa de morbidade e mortalidade tem
constituído um problema de saúde pública. O nível de conhecimento sobre a causa e prevenção do
câncer oral é extremamente importante. Neste sentido, este estudo teve como objetivo conhecer a
percepção dos graduandos do curso de Odontologia acerca do câncer oral e a partir desses dados
adquirir subsídios para o desenvolvimento de estratégias e ações educativas em saúde. A pesquisa
foi realizada através da aplicação de questionários estruturados aos alunos matriculados no curso de
Odontologia, contendo questões sobre o período em curso e sua correlação com auto-avaliação
sobre a lesão, detecção do câncer, fatores de risco, bem como as características clínicas da lesão e
qual profissional eles encaminhariam em casos suspeitos. A análise dos dados permitiu concluir que
os alunos recebem informações sobre o assunto durante o período de graduação, na análise
individual das questões, notou-se que, mesmo havendo diferença entre algumas respostas, o número
de acertos aumentou conforme o período cursado. Os alunos demonstraram índice de acertos
positivos quanto ao conhecimento sobre os fatores de risco e características clínicas do câncer
bucal. Para homogeneizar o nível do conhecimento desses alunos, faz-se necessário a criação de
um programa de diagnóstico e prevenção de câncer de boca possibilitando o diagnóstico precoce e,
consequentemente aumento da sobrevida e qualidade de vida da população acometida.
PALAVRAS-CHAVES: Câncer de boca, Diagnóstico precoce, Educação em saúde, Odontologia.
INTRODUÇÃO
A incidência do câncer de boca está aumentando no Brasil. Sua elevada taxa de morbidade e
mortalidade tem constituído um problema de saúde pública, consoante os dados do INCA são
registrados no Brasil cerca de 10 mil novos casos da doença por ano, sendo o carcinoma
epidermóide, tipo de câncer mais comum na cavidade oral, responsável por cerca de 90% das
neoplasias malignas.
O câncer de boca é definido como uma doença crônica, multifatorial, resultante da interação
dos fatores etiológicos que afetam os processos de controle da proliferação e crescimento celular. O
fumo, álcool, radiação solar, dieta, microrganismos e deficiência imunológica, constituem os
principais fatores etiológicos (WUNSCH-FILHO, 2002). Segundo Kowalski et al. (2002), o
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consumo de tabaco e bebidas alcoólicas é apontado como os fatores de risco mais significativos
para o desenvolvimento do câncer bucal.
Hindle e Nally (1991) confirma que embora seja prevalente o acometimento em pessoas
idosas, os pacientes jovens estão sendo afetados, devido a adoção desses hábitos cada vez mais
frequente por esse grupo populacional.
De acordo com Adlard e Hume (2003), os portadores da doença geralmente são incapazes de
identificar sua sintomatologia, em decorrência da deficiência nas medidas de prevenção e
conscientização para a população, além do mais, o câncer de boca apresenta características clínicas
que, geralmente, mimetiza condições benignas comuns da boca. Ramalho et al.(2002) afirmaram
que em torno de 40% dos pacientes portadores de câncer de boca morrem pela incapacidade de
controle loco-regional da doença e 24% apresentam metástases à distância, fato este decorrente da
detecção tardia da doença por parte dos pacientes, os quais desconhecem o câncer de boca.
Um estudo realizado na Universidade de Dundee no Reino Unido avaliou o conhecimento de
estudantes dos cursos de Odontologia e Medicina acerca das medidas de orientação, diagnóstico e
conhecimento dos fatores de risco para essa neoplasia maligna, foi observado que os estudantes de
Odontologia tiveram um desempenho satisfatório quando comparado aos estudantes de medicina,
sendo que ambos os cursos demonstram a necessidade de conhecimentos sobre câncer bucal. Em
particular, o uso de álcool foi um fator de risco pouco identificado (Carter e Ogden, 2007) . Outro
estudo realizado por Morais et al. (2009) e Bevenuto et al. (2009) entre cirurgiões-dentistas, foi
identificado com relação às condições apresentadas como fatores de risco, dúvidas e contradições
evidentes entre estes profissionais e afirmaram que os cirurgiões-dentistas ainda não apresentavam
conhecimento e treinamentos ideais para difundir os meios de prevenção e detecção precoce do
câncer de boca. Esses resultados demonstram a necessidade de incrementar informações a esses
estudantes, bem como aos profissionais de saúde para que seja reflexo na população aspectos como:
identificação dos fatores de risco, autoexame e medidas de prevenção.
Diante desta deficiência na identificação do câncer oral, por parte da população, estudantes e
profissionais, torna-se relevante saber como está a situação de outras realidades acadêmicas, visto a
existência de poucos estudos envolvendo esse grupo que constituem a base do conhecimento,
sendo, portanto, essencial analisar a formação universitária acerca desta patologia para evitar a
permanência desta deficiência. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar o conhecimento dos
acadêmicos de Odontologia acerca da identificação dos fatores de risco e procedimentos
diagnósticos, que visem à detecção precoce dessa lesão maligna.
METODOLOGIA
Tratou-se de uma pesquisa do tipo exploratório-descritiva, com abordagem quantitativa, seus
dados foram coletados de alunos do curso de Odontologia da Universidade Estadual do Rio Grande
do Norte, no período compreendido entre setembro de 2011 a fevereiro de 2012. O critério de
inclusão privilegia os alunos devidamente matriculados nos cursos de Odontologia mediante a
assinatura do TCLE. A população definida para o estudo foi constituída por 73 acadêmicos, tendo
em vista que este número de entrevistados sofreu alteração com relação ao total de alunos
matriculados, devido um estudante ter se recusado de participar da pesquisa e outros transferiram ou
abandonaram o curso sem o devido fechamento da matrícula.
Para coleta dos dados, foi aplicado um questionário estruturado com questões abertas e
fechadas para a população do estudo que foi entrevistada por um único pesquisador, após a
obtenção da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Neste contexto, o
questionário aplicado continha questões básicas e essenciais sobre o câncer oral, questões que
caracterizavam a população de estudo (idade, sexo, escolaridade), questões sobre sua formação
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(período atualmente cursado, existência de alguma orientação no curso sobre este assunto) e
específicos sobre o câncer oral (fatores de risco, apresentação clínica, procedimentos de
diagnóstico, para quem encaminhar).
Os dados foram analisados através de estatística descritiva com apresentação de frequências
absolutas e percentuais. Os dados quantitativos resultantes dos questionários aplicados com os
sujeitos da pesquisa foram digitados em planilha eletrônica do Microsoft Excel XP e organizados
em tabelas e gráficos contendo as frequências absolutas e relativas dos dados.
O estudo teve como referencial ético a Resolução de nº 196/1996 do Conselho Nacional de
Saúde/MS, tendo sido submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado do
Rio Grande do Norte (UERN) e autorizado mediante o protocolo 065/11.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os questionários foram aplicados a 74 universitários, deste total de alunos
especifica-se ainda que 31(41,89%) eram do sexo masculino e 43(58,10%) do sexo
feminino. Deste universo, 12 estavam matriculados no 1º período, 20 no 3º período, 21 no
5º período, 9 no 7º e 12 matriculados no 9º período. A idade dos participantes varia entre
18 e 31 anos.
Martins et al (2008), afirma que mesmo havendo diferença significativa entre as respostas
corretas entre os anos, isso não significa que com o passar do tempo, a porcentagem de acertos
aumenta. Essa informação não corrobora com os dados obtidos nesta pesquisa uma vez que os
resultados foram positivos à medida que aumenta o período cursado, principalmente a partir do
quarto período quando os discentes já cursaram a disciplina de Patologia Oral e Estomatologia, as
quais enfocam bem informações necessárias para identificar o câncer de boca.
Com relação a sua autoavaliação sobre o câncer na cavidade oral, observa-se que os estudantes
de Odontologia são mais esclarecidos que os alunos de Enfermagem. Detalhando esses resultados
tem-se que dos discentes de Odontologia, apenas 1( 1,35%) tem conhecimento excelente,
20(27,02%) se avaliam com bom conhecimento, 35(47,29%) considera-se com conhecimento
razoável, 15( 20,25%) se acham insuficiente e 3( 4,05%) são desprovidos desse conhecimento,
quando comparados com o graduandos do curso de Enfermagem observa-se que 1(1,17%) se auto
avalia com conhecimento excelente frente a neoplasia maligna, 1(1,17%) tem conhecimento bom,
40(46,52%) dos alunos são razoável, 35(40,69%) insuficiente e 9(10,46%) tem conhecimento
ausente(Figura 1).
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Figura 1: Gráfico ilustrativo comparando a autoavaliação acerca do câncer de boca pelos discentes
de Odontologia e Enfermagem da UERN.
Antunes et al. (2003) afirma que, dos casos diagnosticados em seu estudo, 82,2%
eram Carcinomas Espinocelulares, seguidos de Carcinomas Basocelulares e alguns
tumores de origem glandular, muscular, nervosa e de vasos linfáticos. Outro estudo de
Kanda (2001) ainda afirma que os tumores da língua são representados em 90 a 95% dos
casos pelo carcinoma epidermóide. O conhecimento dos acadêmicos foi favorável aos
dados contidos na literatura, já que 48(64,86%) afirmam ser o carcinoma epidermoíde o
tipo de Câncer mais comum, 4(5,41%%) dizem ser o câncer labial, 4(5,41%) acham que
são os carcinomas, 4(5,41%) citaram outros tipos de câncer e 14(1 8,91%) não souberam
responder (Figura 2).
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Figura 2: Prevalência do tipo de Câncer mais acometido na cavidade oral citado pelos discentes de
Odontologia UERN.
De acordo com Silvestre e Jeronymo (2007) os fatores de risco, herdados ou adquiridos,
contribuem em muito para o aparecimento do câncer bucal, como a radiação solar, vírus, fungos,
trauma crônico, higiene bucal deficiente, má alimentação, álcool, fumo, avitaminoses e alguns
minerais. No que concerne o resultado do nível de conhecimento do grupo estudado a respeito dos
fatores etiológicos na carcinogênese bucal houve uma correlação com os dados anteriormente
apresentados, havendo quase na totalidade das respostas o consumo de álcool, fumo e exposição
solar como principais fatores etiológicos, onde 67(90,54%) conhecem os fatores de risco para o
desenvolvimento da doença e 7(9,46%) os desconhecem. Detalhando esses resultados tem-se que
os fatores de risco para o acometimento do câncer de boca foram: tabagistas 60(81,08%), etilistas
47(63,51%), exposição solar 39(52,71%), fator hereditário 21(28,37%), traumas 10(13,51%),
higiene 9(12,16%), alimentação 6(8,10%), imunodepressão 3(4,05%), outros 5(8,62%) (Figura 3).
Um estudo realizado por Lima et al. (2005) contradiz esses dados supracitados uma vez que foi
feita uma pesquisa com 300 universitários, observando que parte da população universitária não
sabia que o câncer pode acometer a boca e que o álcool é um dos fatores de risco.
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Figura 3: Fatores etiológicos do Câncer de boca
O exame clínico cuidadoso da boca favorece a identificação de lesões precursoras e/ou
iniciais do câncer bucal, embora exames complementares sejam necessários. No Brasil o
diagnóstico das lesões malignas iniciais na boca é muito baixo, correspondendo a menos de 10%
dos casos diagnosticados (DIB LL. et al, 2001). Estes resultados refletem no despreparo por parte
dos profissionais de saúde em reconhecer as características clinicas da lesão, a pesquisa revelou que
57(77,02%) alunos de Odontologia conseguem identificar clinicamente o câncer de boca
diferentemente dos futuros enfermeiros onde apenas 21(28,37%) conseguem diagnostica-lo.
Destacando ainda que o auto-exame(24,32%), biópsia(20,27% e exame clínico(6,76%) foram
considerados exames de escolha no diagnóstico da lesão
Vidal 2003 e Wunsch-Filho 2002, enfatizam que o cirurgião-dentista é responsável pela
prevenção e diagnóstico precoce das doenças malignas de boca, ressaltando a sua importância no
sucesso do tratamento. Porém, estudos realizados por Morais et al. (2009) e Bevenuto et al. (2009)
entre cirurgiões-dentistas, identificaram com relação às condições apresentadas como fatores de
risco, dúvidas e contradições evidentes entre estes profissionais e afirmaram que os cirurgiõesdentistas ainda não apresentavam conhecimento e treinamentos ideais para difundir os meios de
prevenção e detecção precoce do câncer de boca.
Ainda, com relação ao tratamento do câncer bucal, houve distribuição por especialidade
profissional onde 7(9,46%) dos entrevistados encaminhariam os pacientes para o cirurgião-dentista,
25(33,79%) para o patologista, 21(28,37%) indicariam para o oncologista, 2(2,70%) para clínico
geral, 4(5,41%) acham conveniente encaminhar para cirurgião cabeça e pescoço, 4(5,41%) para o
estomatologista, 1(1,35%) para o cirurgião buco-maxilo facial e 10(13,51%) não souberam
responder. Estes resultados contrapõem os achados por Lima (2005) já que em seu estudo 62% dos
acadêmicos entrevistados procurariam o médico e apenas 37,6% iriam ao cirurgião- dentista, com
relação a distribuição por especialidade mostram claramente que nenhum procuraria o patologista e
só 5% procuraria o oncologista.
Carvalho (2003) afirma que situação do tratamento deste tipo de doença é particularmente
grave, pois a maioria dos casos geralmente é diagnosticada tardiamente. Isso ocorre devido o
despreparo dos profissionais de saúde quando relacionado os fatores de risco e diagnóstico. Essa
informação é condizente com a pesquisa, pois embora os estudantes tenham tido um número de
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acertos satisfatórios em suas respostas, os mesmos se sentem despreparados para identificar o
câncer de boca.
CONCLUSÃO
O presente estudo evidenciou que de maneira geral os discentes de Odontologia sabem
identificar os fatores de risco, as características clínicas da lesão, bem como os procedimentos
diagnósticos. No entanto, se sentem despreparados para identificar o câncer em seus pacientes.
Desta forma, é necessário incrementar ações educativas e informativas para com estes futuros
profissionais, permitindo a resolução dos problemas e pacientes com mais chances de cura.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS INFECÇÕES HOSPITALARES DA UNIDADE DE
TERAPIA INTENSIVA DO HOSPITAL TARCÍSIO DE VASCONCELOS MAIA (HRTVM)
Maria Francisca Costa da Silva1; Érica Louíse de Souza Fernandes Bezerra2; Alcivan Nunes
Vieira3
RESUMO: O meio ambiente hospitalar alberga uma variedade de patógenos multirresistentes,
veiculados pelos profissionais, pelas práticas assistenciais invasivas, o que causa dispendiosos
gastos financeiros e irreparáveis perdas humanas. Mediante esta problemática esta pesquisa objetiva
descrever o perfil epidemiológico das infecções hospitalares da Unidade de Terapia Intensiva do
Hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia (HRTVM) a fim de subsidiar pesquisas e programas de
controle de infecção hospitalar. Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma abordagem
qualitativa descritiva a partir da análise dos prontuários dos casos identificados de infecção
hospitalar do período julho a novembro de 2011, analisou o caso de 54 pacientes, expondo os
resultados em gráficos e tabelas. O perfil etário predominante foi de adultos jovens entre 20 e 59
anos, vítimas de politrauma relacionados a acidentes automobilísticos, predominou o sexo
masculino. Em relação a infecção hospitalar as maior incidência está relacionado a infecções do
trato respiratório, associada a pneumonia devido a ventilação mecânica; e infecções do trato
urinário relacionada ao cateterismo vesical de demora. Foi constatado a necessidade de uma
observação mais sistemática dos cuidados prestados direta ou indiretamente aos pacientes, a
identificação e resolução dos problemas relacionados à estrutura física, insumos, equipamentos ou
aos próprios procedimentos médicos e de enfermagem; a revisão de normas e rotinas, e técnicas a
partir de sua atualização científica e legal relacionadas a infecção hospitalar.
PALAVRAS-CHAVE: Infecção Hospitalar; Perfil epidemiológico; Unidade de Terapia Intensiva.
INTRODUÇÃO
Define-se como infecção hospitalar (IH) qualquer processo infeccioso adquirido no
ambiente hospitalar relacionado à assistência à saúde. O seu diagnóstico se dá principalmente em
pacientes durante sua internação, mas pode atingir também qualquer outra pessoa presente no
hospital e ser detectado após alta. A grande maioria das IH’s é causada pelo desequilíbrio entre a
microbiota humana normal e os mecanismos de defesa do hospedeiro, geralmente induzidas pela
utilização de antibióticos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O paciente torna-se o principal
reservatório e vítima das infecções hospitalares (SANTOS, 2004; POMBO, ALMEIDA,
RODRIGUES, 2009; PINHEIRO et al, 2009).
Esta pesquisa foi realizada no Hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia (HRTVM),
situado na cidade de Mossoró-RN, o qual é um hospital público de referência para o atendimento de
média e alta complexidade na região do oeste potiguar, este recebe a maioria dos pacientes críticos
usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).
O HRTVM funciona como campo de prática para a Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte, para as faculdades de Enfermagem e Medicina. A Faculdade de Enfermagem
(FAEN) possui além desta atividade projetos de pesquisa e extensão acontecendo neste hospital. A
partir de projetos foram detectados várias fatores complicadores para a sistematização da assistência
Discente do curso de Enfermagem da Faculdade de Enfermagem, Campus Central, UERN. e-mail: mary.francys@hotmail.com
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de enfermagem (SAE) para o controle de infecções hospitalares, além de inconformidades na
estrutura física, nos protocolos de atendimento, na assistência direta dos profissionais com déficits
de comportamentos de segurança como contaminação de materiais invasivos a não lavagem
adequada das mãos, a não adesão à utilização de equipamentos de proteção individual (EPI’s), o
descarte inadequado de resíduos contaminados etc.
A partir de encontros realizados com os profissionais da equipe de enfermagem do
HRTVM, nos quais foram discutidas questões relativas à biossegurança e infecção hospitalar foi
detectada a necessidade de conhecer o perfil epidemiológico das infecções hospitalares da Unidade
de Terapia Intensiva do Hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia (HRTVM).
A relevância do estudo ora apresentado está centrada na importância das infecções
hospitalares como um problema de saúde coletiva associada à capacidade comprovada de prevenção
de pelo menos parte de seus episódios. Além disto, as estratégias habitualmente empregadas pelo
hospital não estão sendo efetivas para mudanças comportamentais necessárias a adesão dos
profissionais de saúde a medidas profiláticas (CUCOLO, FARIA, CESARIO, 2007).
Sendo assim, este estudo, pretende ampliar a discussão da prevenção e controle das IH’s
através do conhecimento do perfil epidemiológico das infecções hospitalares da UTI do HRTVM e
a perspectiva de novos elementos para a reflexão sobre as práticas assistenciais que a equipe de
saúde presta no ambiente hospitalar, a fim de descrever o perfil epidemiológico das infecções
hospitalares da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia (HRTVM).
MATERIAL E MÉTODOS
Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma abordagem qualitativa descritiva das
infecções hospitalares ocorridas no período julho a novembro de 2011, permitindo ter um período
amostral do perfil epidemiológico das infecções hospitalares da Unidade de Terapia Intensiva do
Hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia (HRTVM).
A pesquisa foi realizada no Hospital Regional Tarcísio de Vasconcelos Maia
(HRTVM), localizado na Av. Antônio Vieira de Sá, n° 429, bairro Aeroporto, Mossoró-RN. O seu
atendimento abrange não somente o município de Mossoró, mas também os municípios
circunvizinhos que dependem dessa unidade de saúde. O HRTVM é um órgão público do estado do
Rio Grande do Norte, é um hospital geral de grande porte, referência para toda a região Oeste do
Estado. Tem a função de atendimento de Urgência e Emergência pela demanda do Sistema Único
de Saúde (SUS). Este estudo foi realizado com os casos de infecções hospitalares oriundas UTI.
O estudo foi realizado a partir da análise dos prontuários dos casos identificados de
infecção hospitalar na tentativa de identificar as seguintes variáveis: idade; gênero (masculino e
feminino); tempo de hospitalização (até 3 dias, 4 a 7 dias, 8 a 14 dias, 15 a 21 dias, 22 a 28 dias,
>28 dias); uso de procedimentos invasivos (cateter venoso central, cateter venoso periférico,
nutrição parenteral, sonda vesical de demora, ventilação mecânica, dreno toráxico);
microorganismos isolados em culturas; sítios de infecções hospitalares e realização de
procedimentos cirúrgicos.
Os critérios de inclusão de documentos para esta pesquisa foram os casos clínicos que
considerarem para o para diagnóstico de IH as definições do Centers of Disease Control and
Prevention (CDC) e da Portaria 2.616/98 do Ministério de Saúde brasileiro. Foram excluídos desta
pesquisa os casos de infecção hospitalar que não tiveram período de internamento na UTI do
HRTVM.
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética, sob o protocolo 222/2010 e obteve de
autorização para sua realização do Hospital Regional Tarcísio de Vasconcelos Maia (HRTVM)
solicitando a permissão para a efetivação da análise documental dos registros da Comissão de
Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) e prontuários dos pacientes com infecção hospitalar que
foram internados na UTI, conforme determina a Resolução 196, de 10 de outubro de 1996, do
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Ministério da Saúde, garantindo o sigilo das informações referente a dados pessoais de pacientes,
para que futuramente possam ser transmitidos de forma organizada. As informações obtidas serão
processadas e analisadas através do ESTATISTICA INFO 6.0.
Mediante a coleta de dados foram identificados 54 pacientes, no período de julho a
novembro de 2011 que foram diagnosticados com infecção hospitalar, sendo eles 22 do sexo
feminino e 32 do sexo masculino.
Houve dificuldades na coleta das informações o que demonstrou que o serviço do
Serviço de Arquivo Médico (SAME) do HRTVM necessita de uma articulação com os demais
setores, como por exemplo, às fichas dos pacientes obtidos pela CCIH do hospital, com as
informações dos pacientes acometidos de infecção hospitalar no período de julho a dezembro de
2011 não se encontravam com o número dos prontuários, dificultando assim, a obtenção das
informações. Uma vez que, o prontuário do paciente é desenvolvido para garantir de forma
sistemática a história clínica de cada indivíduo, de forma que todos os profissionais envolvidos no
processo de atenção a saúde devem tomar conhecimento das informações contidas nos prontuários
de cada paciente.
Assim, o prontuário do paciente na instituição em que ele esta recebendo todos os
cuidados, representa o importante veículo de comunicação entre os membros da equipe de saúde
responsável pelo atendimento, além de ser capaz de fornecer informações sobre quais tratamentos
foram realizados, quais formas terapêuticas tiveram resultados positivos, etc.
Os resultados desta pesquisa foram expostos a partir de gráficos e tabelas. A discussão
que permeou os resultados esperados consistiu em descrever o perfil epidemiológico das infecções
hospitalares da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Tarcísio de Vasconcelos Maia (HRTVM)
para colaborar com o planejamento e implementação de programas de controle de infecção
hospitalar realmente eficazes que possam mostrar ter um banco de dados comparativo para a
quantificação de resultados relacionadas a prevenção, minimização e eliminação de riscos
relacionados à infecções hospitalares na Unidade de Terapia Intensiva.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A tecnologia complexa utilizada na UTI possibilita o aumento da sobrevida dos
pacientes, mas em contrapartida aumenta os fatores de risco que predispõem a aquisição de infecção
hospitalar. Os fatores de risco, além do supracitado, estão associados aos procedimentos invasivos,
aos profissionais, ao próprio paciente e ao ambiente hospitalar.
Dois indicadores epidemiológicos são empregados para se avaliar a ocorrências das
infecções hospitalares. Para se avaliar a magnitude das infecções é calculada a taxa de infecção
hospitalar (TIH), que divide o total de episódios de infecção hospitalar diagnosticados em um
determinado período, pelo total de pacientes expostos à internação no mesmo período. Como alguns
pacientes apresentam mais de um episódio de infecção hospitalar durante a internação é também
calculada a taxa de pacientes com infecção hospitalar (TPIH), obtida pela divisão do número de
pacientes com diagnóstico de infecção hospitalar em um determinado período pelo total de
pacientes expostos à internação no mesmo período. Para ambos indicadores podem ser realizados
estudos de incidência, computando apenas os casos novos detectados no período ou de estudos de
prevalência, computando-se o total de casos identificados.
Atualmente as unidades hospitalares buscam a forma ideal de prevenir e tratar as
infecções dos pacientes críticos internados na UTI uma vez que as infecções nosocomiais elevam o
tempo de internação, morbidade e mortalidade dos pacientes. A preocupação das instituições com
dispendiosos gastos financeiros e humanos é crescente sendo a infecção hospitalar um agravante no
estado já crítico dos pacientes (BANDERÓ FILHO, RESCHKE, HÖRNER, 2006).
Os custos da infecção hospitalar dividem-se em diretos, preventivos e indiretos e são
arcados pelos prestadores de assistência, pelos financiadores do atendimento ou pelos próprios
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pacientes. O custo direto das infecções hospitalares é aquele gasto no diagnóstico e tratamento do
paciente que adquiriu esta patologia. O custo preventivo refere-se às despesas gastas para evitar,
reduzir ou minimizar a ocorrência das infecções. Os custos indiretos são o mais imprevisível e mais
difícil de ser avaliado. Inclui a demanda reprimida de leitos acentuada pela maior permanência
hospitalar de um caso infectado, os gastos com eventuais processos jurídicos e campanhas
publicitárias para a imagem institucional e até mesmo a dor e valores quase intangíveis ao se
estimar, dor, sofrimento, diminuição da capacidade produtiva e até mesmo a morte (FERNANDES,
NOCA, 2000; FERNANDES, 2008).
O perfil etário dos casos de infecção hospitalar do HRTVM está exposto no gráfico 1,
demonstrando que a faixa etária predominante condiz com adultos jovens acometidos
principalmente por politraumas (trauma raquimedular, trauma crânio encefálico, fraturas,
amputações) oriundos de acidentes (de trabalho; automobilísticos, violência urbana).
Gráfico 1: Faixa etária dos pacientes acometidos por infecção hospitalar (Jul a Nov 2011)

Fonte: Prontuários HRTVM
Os principais diagnósticos encontrados estão listados na tabela 1, pode-se observar um
elevado número de casos de TCE, que representou 20% dos casos totais de pacientes que
apresentaram infecção hospitalar. Estes pacientes são vitimizados principalmente por acidentes
automobilísticos envolvendo motocicletas, chegam geralmente estado grave, politraumatizados, são
submetidos a procedimentos cirúrgicos e a vários procedimentos invasivos, dentre eles ventilação
mecânica, sondagem vesical de demora, acesso venoso central, sonda nasogátrica.
Tabela 1: Diagnósticos médicos relacionados aos casos de infecção hospitalar (Jul a Nov 2011)
Diagnósticos
n
%
Acidente Vascular Encefálico Isquêmico (AVE I)
7
13
Acidente Vascular Encefálico Hemorrágico (AVE H)
9
16
Trauma Crânio Encefálico (TCE)
11
20
Politraumas
5
0,9
Cardiopatias
4
0,7
Trauma Raqui Medular (TRM)
3
0,5
Fonte: Prontuários HRTVM
Na tabela 2 evidencia-se a superioridade dos casos de infecção respiratória,
evidenciando que as taxas observadas corroboram com a literatura, pois autores, com base em
outros trabalhos relacionados a infecção hospitalar, colocam que a infecção respiratória nas UTIs,
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apresenta-se como a infecção nosocomial de alta letalidade associadas a pneumonia em pacientes
em ventilação mecânica, sendo a infecção mais comum (PEDROSA e MACEDO, 1999).
As taxas de incidência de infecção hospitalar para pacientes internados em UTI variam,
conforme o tipo de unidade e a população atendida, em razão da gravidade da doença básica, da
restrição de pacientes no leito, do uso freqüente de sedação e das alterações no nível de consciência
e dos múltiplos procedimentos invasivos das vias respiratórias, em que o principal fator de risco é o
uso de ventilação mecânica associado ao tempo prolongado de utilização, equacionando também
como fatores de risco: contaminação dos equipamentos e das soluções utilizadas na terapia
ventilatória; condições favoráveis de aspiração, entre outros (COUTO, PEDROSA E NOGUEIRA,
2003).
Tabela 2: Sítios de Infecção dos casos de infecção hospitalar (Jul a Nov 2011)
Sítios
n
%
Respiratório
54
100
Urinário
41
75
Cirúrgico
9
16
Fonte: Prontuários HRTVM
O sítio de infecção urinário está associado a utilização por parte dos pacientes da sonda
vesical de demora, que objetiva o controle do qualitativo e quantitativo da urina. Este procedimento
precisa ser realizado de forma estéril e obedecer a um protocolo hospitalar que oriente sobre sua
manutenção e troca periódica. Na tabela seguinte observou-se os procedimentos invasivos
realizados nos pacientes que estiveram internados na UTI do HRTVM.
A infecção de trato urinário (ITU) é uma das mais freqüentes na população adulta.
Cerca de 70% a 88% dos casos de ITU ocorrem em pacientes submetidos a cateterismo vesical por
ser um procedimento invasivo. A duração do cateterismo é um dos fatores que contribuem para a
ocorrência da infecção urinária. A ocorrência da infecção depende das características do
microorganismo causador, do tamanho do seu inoculo e da defesa do hospedeiro. A E. coli é o
principal agente isolado nas bacteriúrias hospitalares. Os microorganismos, pseudomonas
aeruginosas, klebisiela pneumoniae, proteus sp e o enterococo estão entre os agentes mais comuns
(GLABIARBE, FERNANDES E CAVALCANTE, 2000). Segundo dados epidemiológicos, 35% a
45% de todos os casos de infecções hospitalares adquiridas, são infecções do trato urinário, sendo
que 80% estão relacionadas ao uso de cateter vesical de demora (principal veiculo de
transmissão)(GUIMARÃES E ROCCO, 2006).
Tabela 3: Procedimentos invasivos realizados nos pacientes que apresentaram infecção hospitalar
(Jul a Nov 2011)
Procedimentos
n
%
Ventilação Mecânica (VM)
54
100
Cateter Venoso Central
31
57
Cateter Venoso Periférico
8
14
Sonda Vesical de Demora
41
75
Sonda Nasogástrica
44
81
Fonte: Prontuários HRTVM
Considerando esses dados, na UTI do hospital estudado as infecções poderiam ser
preveníveis se o referido Programa de Controle de IH fosse bem desenvolvido e precauções fossem
tomadas para evitar as infecções cruzadas, transmitidas, provavelmente, pelas mãos dos
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profissionais da saúde, por não usarem a técnica correta da lavagem das mãos, caracterizada,
isoladamente, como a ação mais importante para a prevenção e controle das IH.
Além disso, a vigilância epidemiológica, precaução padrão, medidas de isolamento,
materiais e equipamentos adequados, higienização do ambiente, identificação de bactérias multiresistente, antibioticoterapia adequada, treinamento da equipe multiprofissional, implementação de
medidas de controle, são fatores importantes e determinantes que podem interferir nos resultados
com redução das taxas de prevalência de infecção hospitalar.
CONCLUSÃO
Durante o andamento do projeto, foi possível identificar dificuldades que inviabilizaram
a obtenção de alguns resultados já previstos no cronograma original do projeto. Além disso, a
própria desorganização do serviço com relação ao número dos prontuários que não existiam nas
fichas dos pacientes que tiveram infecção hospitalar, o qual dificultava na obtenção de algumas
informações tais como tempo de hospitalização, uso de procedimentos invasivos e microorganismos
isolados em culturas bacterianas.
A partir das dificuldades durante a execução do projeto, esta pesquisa sugere como
proposta ao serviço de saúde do SAME o desenvolvimento de prontuários padronizados baseados
em sistemas de processamento totalmente digital, uma vez que, há uma possibilidade de manter os
registros evitando assim transtornos com relação à obtenção de informações desses pacientes, sendo
de grande beneficio na melhoria da eficácia, eficiência, segurança e qualidade da prática de saúde.
O HRTVM possui dentre outros programas o Programa de Controle de Infecções
implementado através de órgãos como a Comissão de Controle de Infecções Hospitalares (CCIH)
que dentre outras atribuições têm a responsabilidade da detecção e correção de problemas que
repercutem nos indicadores epidemiológicos das infecções hospitalares; esta pesquisa sugere uma
observação mais sistemática dos cuidados prestados direta ou indiretamente aos pacientes, a
identificação e resolução dos problemas relacionados à estrutura física, insumos, equipamentos ou
aos próprios procedimentos médicos e de enfermagem; a revisão de normas e rotinas, e técnicas a
partir de sua atualização científica e legal relacionadas a infecção hospitalar.
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PROCEDIMENTOS CLÍNICOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS PELAS EQUIPES DE
SAÚDE DA FAMÍLIA NA REGIÃO DO SERIDÓ/RN E A RELAÇÃO COM OS
PROCEDIMENTOS INERENTES AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO CLÍNICO
GERAL

Jehan Ittalo Nunes Vieira ¹; Eduardo José Guerra Seabra 2; Isabela Pinheiro Cavalcanti Lima 2;
Eudes Euler de Souza Lucena ³

RESUMO: O modelo atual de atenção em saúde bucal no serviço público no Brasil gira
em torno das Equipes de Saúde da Família (ESF), que em 2000 passou a conter em seu quadro uma
Equipe de Saúde Bucal (ESB). Com o novo campo de trabalho surgiu também à necessidade de
reorientar a formação dos profissionais da área, através das Novas Diretrizes Curriculares
Nacionais, que passaram a objetivar, que em sua prática, este profissional tivesse por atribuição
promover a atenção básica em saúde bucal em níveis individuais e coletivos, bem como nas
modalidades preventivas, educativas e curativas. A esfera curativa do trabalho do dentista na ESF
baseia-se no atendimento clínico ambulatorial (em consultório odontológico) onde o profissional
desenvolve atuação como clínico geral, que envolve procedimentos nas mais diversas
especialidades odontológicas dentro do princípio básico da atenção básica, que é a maior
abrangência possível de procedimentos com o menor uso possível de tecnologia.

PALAVRAS CHAVE: Atenção Primária a Saúde; Odontologia; Programa Saúde da Família.

INTRODUÇÃO:
A premissa de que o Brasil tem apresentado um quadro de transformações
socioeconômicas e demográficas com importantes repercussões sobre a saúde, e que essas
transformações requerem uma reformulação do modelo assistencial. Diante da necessidade de
ampliar a atenção à saúde bucal da população brasileira, o Ministério da Saúde, em 2000,
estabeleceu incentivo financeiro para a inserção das ações de saúde bucal, por meio da contratação
do cirurgião-dentista, atendente de consultório dentário e técnico de higiene dentária nas equipes da
Estrátégia de Saúde da Família (ESF), que era denominado por Programa de Saúde da Família
(PSF).
Contudo, à qualidade da formação profissional, a complexificação e à ampliação dos
campos de prática decorrentes das mudanças nos processos de trabalho e nas políticas do sistema de
saúde, são desafios expostos aos diversos profissionais da área de saúde que vem tentando se inserir
nesse novo mercado de trabalho.
1- Graduando do curso de Odontologia da universidade do Estado do Rio Grande do Norte;
2- Professor Doutor do curso de Odontologia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte;
3- Professor Mestre do curso de Odontologia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.
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Em resposta a esse contexto, as novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN’s) de
2002, expressam o compromisso dos movimentos por mudanças na formação dos profissionais da
saúde. Tais diretrizes estimulam as Instituições de Ensino Superior a superarem as concepções
pedagógicas conservadoras e as aproximam das orientações do sistema público de saúde, pois
somente articuladas as transformações do modelo de atenção e da formação profissional podem
acontecer.
Segundo Demo (2005), pensar e intervir são inseparáveis, pois saber pensar é a pilastra
crucial da cidadania para saber melhor intervir. Este conhecimento é uma ferramenta decisiva e está
na base da autonomia que se busca. Entendimento que embasa o perfil do formando definido pelas
DCNs para os cursos da área da saúde. Como se pode observar nas DCNs para os cursos de
graduação em odontologia: “Cirurgião-Dentista, com formação generalista, humanista, crítica e
reflexiva, para atuar em todos os níveis da atenção à saúde, com base no rigor técnico e científico.
Capacitado ao exercício de atividades referente à saúde bucal da população, pautado em princípios
éticos, legais e na compreensão da realidade social, cultural e econômica do seu meio, dirigindo sua
atuação para a transformação da realidade em benefício da sociedade” (Brasil, 2002, Diário Oficial
da União, Brasília, p. 10).
Fazendo uma análise critica das DCN’s para os cursos de graduação em odontologia,
percebe-se que; o compromisso com a saúde, com a atualização da educação, com a capacidade de
comunicação, liderança e gerenciamento, com a integração curricular e com a ética e a cidadania
são tidas como linhas mestras em seu delineamento (ABENO, 2002).
O perfil ideal do cirurgião dentista, delineado pelas DCN’s, requer docentes capacitados
e dispostos a assumir a discussão de aspectos educacionais relativos à criação de processos de
ensino-aprendizagem socialmente relevantes e críticos quanto ao modelo de formação mecanicista e
de tecnificação da prática profissional que objetiva atender às demandas de mercado (MOYSÉS et
al., 2003).
A atualidade exige que seja revisto o paradigma de se oferecer saúde não apenas
tratando as doenças. É preciso que haja uma reformulação na definição de necessidades, que rompa
a restrita visão técnica e individualista das causas de saúde e doença. Freire em 2000 ainda
complementa: “É necessário atuar a nível multissetorial, propondo ações que diminuam a
desigualdade social, melhorem o nível de informação, estimulem práticas saudáveis com recursos
locais e promovam melhorias, tanto na saúde bucal como na saúde geral da população”.
BADAN et al. 2010, afirma que os currículos da área de odontologia, organizados
privilegiando a doença em vez da saúde, criam a necessidade e dependência de uso das tecnologias
duras, pois de forma geral estas atuam nos estágios em que a doença já está instalada ou mesmo em
fases avançadas.
É certo que os serviços de saúde são importantes para a saúde bucal da coletividade. No
entanto, a predominância do enfoque assistencial deve ser questionada. Assim, são necessárias
mudanças nas formas tradicionais de avaliação do trabalho desenvolvido pelo cirurgião-dentista,
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que utilizam habitualmente indicadores relacionados a aspectos curativos, redirecionando esforços
para a avaliação de atividades preventivas e promocionais (AERTS et al. 2004)
Observa-se atualmente, tanto no Rio Grande do Norte quanto nos demais estados
brasileiros, uma expansão das Equipes de Saúde Bucal (ESBs) na ESF. No entanto, a inclusão do
dentista em alguns municípios se da de forma desorganizada, sem planejamento por parte da gestão,
o que acarreta apenas em um acréscimo de horas de atendimento e aumento do número de pacientes
e procedimentos. Procedimentos esses centrados na resolução imediata dos problemas de saúde
bucal, atendendo apenas à demanda espontânea, sem a preocupação de realizar o tratamento do
usuário por completo. Dessa forma, não há uma real melhoria das condições de saúde bucal da
população (ARAUJO & DIMENSTEIN, 2006).
Partindo do pressuposto que a valorização das atividades de prevenção através das
tecnologias leves, por parte dos profissionais, deve ser incentivada. É possível perceber que os
serviços odontológicos na saúde bucal da população são subestimados sob a ótica atual das práticas
da saúde coletiva. Entretanto, tais procedimentos clínicos podem ser positivos dependendo do
conjunto a ser realizado e do resultado esperado.
No que se refere ao quadro estrutural do serviço publico de saúde e da atenção
Odontológica, é percebido um deficit considerável no tocante as instalações físicas, recursos
humanos e condições de remuneração do profissional. Mas a ausência de documentos protocolares
específicos que tratem da atuação do cirurgião-dentista no trabalho na Equipe de saúde da Família
(ESF) em linguagem acessível tanto à comunidade odontológica, quanto à maioria dos gestores
municipais em saúde pode ter significado importante neste quadro. Um problema que se apresenta
atualmente em regiões como o interior nordestino é uma redução significativa da diversidade de
procedimentos clínicos odontológicos realizados pela atenção básica em saúde bucal.
Neste contexto, esta pesquisa objetivou analisar o perfil de atuação de CirurgiõesDentistas inseridos nas ESF’s de municípios da Região do Seridó no Estado do Rio Grande do
Norte, buscando conhecer e compreender sua experiência de trabalho. Alem de inter-relacionar o
processo de Integração Ensino/Serviço na atenção em saúde bucal prestada pelas prefeituras
municipais. Essa compreensão é necessária para que haja uma avaliação e elaboração de estratégias
no sentido de melhorar sua qualificação e suas condições de trabalho. Tal discussão envolve uma
reflexão a respeito das perspectivas da consolidação deste programa e dos avanços possíveis do
Sistema Único de Saúde no país.

DISCUSSÃO:
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 200, inciso III, determina que compete
ao Sistema Único de Saúde (SUS) orientar a formação profissional em coerência com as diretrizes
constitucionais da saúde (Brasil, 1988), o que exige uma intensa interface com as políticas de
educação, configurando tal integração com o princípio nuclear das políticas de preparação de
recursos humanos para a área da saúde.
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No que se refere à prática do serviço odontológico as novas DCN’s preconizam que os
cirurgiões dentistas devem realizar seus serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos
princípios da ética / bioética tendo responsabilidade com a resolução do problema de saúde alem de
respeitar os princípios éticos e legais inerentes ao exercício profissional; atuando em todos os níveis
de atenção à saúde.
Nessa perspectiva, ao tomar como eixo de discussão a oferta e a demanda de serviços de
atenção à saúde bucal, Os procedimentos odontológicos realizados no cotidiano pelas Equipes de
Saúde Bucal (ESB) na Programa Saúde da Família (PSF), embora não incluam todo o elenco de
procedimentos constantes da Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS)/ SUS-01/2001,
abrangem todos da atenção básica, de forma padronizada, de acordo com as determinações do
Ministério da Saúde.
BADAN, 2010 em seu estudo conclui que o fato de o profissional atuar no serviço
público determinou realizações de mais práticas caracterizadas como saúde coletiva, sendo
significativa sua realização entre profissional de clínica pública em relação ao de clínica privada.
Dentre os fatores citados como dificultadores ao desenvolvimento de ações em saúde coletiva, a
falta de recursos materiais complementares, a dificuldade de valorização destas ações pela
população, a falta de tempo e a infraestrutura precária das unidades de saúde representaram os mais
citados empecilhos a não realizações destas ações no cotidiano profissional.
Segundo AERTS et al. em 2004, os serviços de saúde podem ser um componente
importante na melhora das condições de saúde da população. Serviços odontológicos promotores de
saúde envolvem a presença de profissionais com visão ampliada sobre o processo saúde-doença,
capazes de entender as pessoas, levando em consideração os vários aspectos de sua vida, e não
apenas um conjunto de sinais e sintomas restritos à cavidade bucal. É necessário que o cirurgiãodentista realize seu trabalho equilibrando prevenção e cura, adotando procedimentos cuja eficácia
tenha sustentação científica e assegurando que esses sejam implementados com o mais alto padrão
possível. Além disso, devem participar do processo de identificação dos problemas dos diferentes
grupos populacionais do território sob responsabilidade de seu serviço de saúde, atuando em
equipes multidisciplinares e intersetoriais, com a participação de lideranças locais na vigilância da
saúde bucal.
Merhy1999, em seu texto “O ato de cuidar: a alma dos serviços de saúde” ressalta que
deveria haver uma combinação da melhor forma possível entre eficiência das ações e a produção de
resultados centrados nos usuários, isto é, procurar a produção do melhor cuidado em saúde, o
cuidado que resulta na cura, promoção e proteção da saúde individual e coletiva. Só que, para isso,
há que se conseguir uma combinação ótima entre a capacidade de se produzirem procedimentos e a
de ministrar o cuidado.
CELESTE, 2011 concluiu em seu estudo que a principal alteração na série de
procedimentos odontológicos coincide com o período de municipalização da saúde entre 1998 e
2000. Os impactos da inclusão de Equipes de Saúde Bucal no Programa de Saúde da Família foram
variados, ressaltando-se o aumento na taxa total de procedimentos, aumento dos procedimentos
coletivos e redução das exodontias.
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ARAUJO & DIMENSTEIN,2006 relataram em seu estudo no Rio Grande do Norte que
a maioria dos Cirurgiões-Dentistas desenvolvem atividades básicas: extrações, restaurações,
periodontia básica, profilaxia; e também atividades preventivas e educativas: palestras, aplicação de
flúor em crianças nas escolas, creches. Além de atendimento de urgência, visitas domiciliares e
atendimento a hipertensos, diabéticos, gestantes e crianças. Observa-se também que em algumas
ocasiões os serviços são limitados, como unidades onde só há o serviço de exodontia,
caracterizando a falta de planejamento e organização na utilização dos recursos provenientes do
Ministério da Saúde. Há ainda a falta de interesse por parte de alguns profissionais em realizar
alguns procedimentos. É necessário que na clínica as ações sejam mais do que apenas o diagnóstico
de sinais e sintomas, observando a subjetividade do processo do adoecimento.
Verifica-se também que apesar de o serviço estar disponível, este não é acessível a
todos da população adscrita, ou seja, a Saúde Bucal não se concretiza efetivamente em um direito,
sendo frágil o vinculo com a equipe, uma vez que não se relaciona com a prática cotidiana.
A pesquisa organizada por SOUZA 2005, com 25 dentistas do PSF do Rio Grande do
Norte comprovou que a seleção dos profissionais para integrar as equipes do PSF realizou-se, em
sua maioria, sem processo seletivo. O estudo aponta a precarização das relações de trabalho,
evidenciada pelas formas informais de vinculação e de contratação desses profissionais,
observando-se um grande número de dentistas mantendo uma relação com o município firmado por
meio de contratos temporários e com seleção por indicação.
O pequeno tempo de permanência das equipes pode se constituir como um fator
limitante para o trabalho, dificultando desde a qualificação dos profissionais, até o desempenho das
ações, tendo em vista a necessidade de adesão e incorporação de novos valores e o exercício de
novas práticas de saúde (Ministério da Saúde 2004). A articulação entre a oferta de serviços e a
demanda no município é conduzida pela ESB em cada PSF; com ênfase para a atuação do CD na
determinação das ações, refletindo o caráter individual da profissão, que controla o seu processo de
trabalho, sendo ao mesmo tempo planejador e executor de suas atividades, definindo todo tipo de
cuidado que vai ser prestado ao usuário.
Um fator de vital importância a ser discutido é a própria prática clínica odontológica
usual em grande parte das ESF’s nas cidades de pequeno e médio porte, cujos procedimentos são
pautados nas resoluções de procedimentos clínicos pontuais ao invés de se ter em foco o tratamento
clínico odontológico de cada indivíduo. Ora! Como julgar que este modelo de atenção odontológica
á capaz de promover saúde? Como acharmos que a presença pontual de um indivíduo e realização
pelo profissional de um procedimento curativo ou mutilante (exodontias) e que esta ocorra
totalmente na dependência deste membro da comunidade procurar o serviço é capaz de melhorar a
saúde bucal de uma população? Em um modo mais popular: “uma comunidade ter um serviço
odontológico significa meramente a presença de um dentista extraindo ou restaurando dentes?” E
quem tem que resolver se tem a necessidade ou não do serviço é o próprio usuário, quando ele
chega ao consultório odontológico e diz:“...doutor, faça hoje este dente aqui ó...”? Será que o
dentista articulando estratégias de ação com agentes comunitários para diagnosticar a população a
que ele deve prestar o serviço de promoção de saúde bucal não teria condições de incrementar
práticas educativas, preventivas e curativas com maior chance de sucesso coletivo? Por que o
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cirurgião-dentista nas ESF’s, via de regra, não pautam sua prática clínica a nível individual em
função de diagnóstico, planejamento e execução da terapia odontológica visando a conclusão do
tratamento clínico odontológico a que cada paciente necessita conjuntamente com medidas
educativas para que os mesmos não voltem a desenvolver os mesmos problemas bucais? E estes
princípios são básicos na formação odontológica atual.
Devemos ter a consciência que não somente o sistema gestor tem responsabilidade,
mas cada profissional da Odontologia tem autoridade para desempenhar seu trabalho como a
ciência e a política de saúde determina. Muito mais que a conscientização da população, este texto
visa os profissionais da Odontologia para que estes despertem para a “simples” articulação entre o
que se vê na formação que se tem na Academia, e a prática a ser implementada como profissional
da saúde, e não como profissional da doença.

CONCLUSÂO:
Concluímos então que na prática das Unidades de Saúde da Família, o Cirurgiõ-Dentista
nem sempre consegue atuar conforme as normas e diretrizes da Saúde Bucal na estratégia do PSF.
A ele é atribuída à responsabilidade de assegurar a integralidade do tratamento, no âmbito da
atenção básica, para a população, sem considerar as condições que extrapolam o âmbito da equipe,
como, por exemplo, a grande demanda reprimida, o que não possibilita a concretização dos
objetivos do programa.
Verifica-se também que os serviços clínico-laboratoriais odontológicos na saúde bucal
da população têm uma influencia limitada. Entretanto, essa influência pode ser positiva dependendo
do conjunto de procedimentos realizados e do resultado esperado. Assim, o estudo de tendências de
procedimentos específicos pode ajudar a esclarecer os efeitos que os serviços de saúde podem ter na
saúde bucal da população, bem como a importância relativa de cada procedimento.
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PROPOSIÇÕES PARA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS DO ABACAXI (Ananas comosus)
POR FERMENTAÇÃO SEMI-SÓLIDA UTILIZANDO Saccharomyces cerevisiae.

.

Emanuele Gomes Braz1; Astrilene de Lima Macêdo2; Thaís Cristina da Silva3; Regina Célia
Pereira Marques4; Luiz Di Sousa5

RESUMO: O objetivo principal do presente trabalho foi obter um aproveitamento racional e
eficiente dos resíduos industriais do abacaxi (Ananas comosus) por meio de seu enriquecimento
nutricional utilizando o microrganismo Saccharomyces cerevisiae, pudesse ser produzido
suplemento para ração animal, solucionando os problemas de acúmulos dos resíduos e gerando
produtos de valores agregados. As coletas foram realizadas mensalmente no ano de 2012 na
Empresa Cooperativa de Beneficiamento de Frutas Tropicais do Estado do Rio Grande do Norte
(PUROFRUT). Após a coleta o material foi levado em sacos estéreis para o laboratório de Biologia
II da UERN. O teste foi realizado utilizando-se 100 g de resíduo que foram pesados e separados em
10 amostras (duplicata) de 10 gramas. Foi realizada a inoculação da levedura a partir das seguintes
concentrações: 1%; 2,5%; 5%; 10% e, logo após, deixou-se o material fermentar por 48 horas para
ação do microrganismo e sua posterior secagem em estufa à 60ºC. As análises físico-químicas,
utilizando o método do biureto, foram feitas para quantificação de proteínas e verificação de qual a
melhor concentração de Saccharomyces cerevisiae para o enriquecimento proteico do bagaço. As
análises realizadas revelaram um considerável enriquecimento proteico do bagaço do abacaxi com o
acréscimo do microrganismo sendo sua maior expressão na concentração de 1% da levedura.

PALAVRAS-CHAVE: Fermentação semi-sólida; Resíduos de frutas; Valorização protéica.
INTRODUÇÃO
Pesquisas recentes têm dado especial atenção a alternativas que conduzam à minimização ou
ao reaproveitamento dos resíduos sólidos gerados nos diferentes processos industriais. A indústria
alimentícia, especialmente a indústria de sucos, gera uma enorme quantidade de resíduos
provenientes do processamento das frutas, obtendo-se ao final do processo quantidades apreciáveis
de casca, albedo e sementes, que quando dispostos inadequadamente acarretam graves
consequências ambientais devido à elevada carga orgânica (DANIEL et al, 1996). Uma alternativa
para a minimização do problema consiste no aproveitamento destes resíduos em processos
fermentativos, uma vez que estes podem ser usados como substrato sólido para o crescimento do
microrganismo, pois a matéria orgânica que o constitui é utilizada como fonte de energia para o
crescimento e carbono para síntese da biomassa celular e outros produtos do metabolismo
microbiano (MAHMOOD et al, 1998). No Brasil a indústria de alimentos produz uma grande
quantidade de subprodutos, tais como bagaços, farelos, cascas e sementes em geral. Utilizar esses
coprodutos como matéria prima para bioprocesso torna-se viável devido ao seu baixo custo
econômico e sua grande disponibilidade. As pesquisas envolvendo os bioprocessos crescem
exponencialmente e o principal foco da maioria delas é a busca por produtos com um alto valor
agregado, como proteínas de alta digestibilidade, enzimas, biofertilizantes, biossurfactantes dentre
outros metabólitos microbianos (COUTO e SANROMAN, 2006).
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A tecnologia das fermentações se favoreceu em muito dos avanços no aproveitamento de
resíduos, especialmente pelos reatores desenvolvidos e pelos processos de recuperação. Porém
ainda restam muitos obstáculos a serem ultrapassados para a sua máxima utilização (DASILVA;
SASSON, 1995).
A fermentação semissólida (FSS) se consolidou como uma tecnologia alternativa e atrativa
para a substituição da fermentação submersa em diversas aplicações tecnológicas. Esta gama de
aplicações tem apresentado um crescimento acentuado em países do ocidente, em virtude da
viabilidade técnico-econômica desta tecnologia.
O abacaxi, que pertence à família das bromélias, é uma infrutescência, ou seja, uma forma
de frutificação constituída por mais de um fruto. Nele, todas as formações que fazem parte da
inflorescência dão origem a um agregado de pequenos frutos que se tornam carnosos e açucarados.
Em outras palavras, cada pequeno gomo é um fruto independente que se juntou aos demais durante
o processo de crescimento. Cada planta produz um único fruto, que é aproveitado tanto para
consumo in natura, quanto na industrialização em diferentes formas: pedaços em calda, suco,
pedaços cristalizados, geléias, licor, vinho, vinagre, aguardente e sua polpa. Com a industrialização
de cultivar, ocorre uma geração de resíduos sólidos do processamento.

MATERIAL E MÉTODOS
Os rejeitos do abacaxi foram coletados de forma asséptica, utilizando-se luvas, na
Empresa Cooperativa de Beneficiamento de Frutas Tropicais do Estado do Rio Grande do Norte
(PURO FRUIT) e levados em sacos estéreis para o laboratório de Biologia II localizado na
Universidade Estadual do Rio grande do Norte - UERN. O trabalho com a graviola (Annona
muricata L.) não foi realizado devido à época indisponível por parte da empresa.
O material foi pesado e separado em dez amostras de 10 gramas feitos em duplicata e
colocados em béqueres de 250 ml.
Não foi possível trabalhar com Aspergillus niger pelo fato de não conseguir cepas, por
isso utilizou-se a levedura do gênero Saccharomyces cerevisiae prensada, fermento biológico
comercial da marca Angest a qual foi pesada nas concentrações de acordo com a Tabela 1 abaixo.
Tabela 1: Concentrações de Saccharomyces cerevisiae em porcentagem e sua equivalência em
gramas utilizando 100g de bagaço do abacaxi.
Porcentagem (%) de Saccharomyces
Gramas (g) de Saccharomyces
0,1
1,0
0,25
2,5
0,5
5,0
1,0
10
Fonte: Laboratório de Biologia II da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.
Inseriu-se a levedura de acordo com as concentrações demonstradas na tabela 1 e
homogeneizou-se a amostra com bastão de vidro possibilitando um melhor contato e ação do
microrganismo com o resíduo do abacaxi. Após esse processo, o material foi coberto com papel
filme para retenção da umidade e posterior fermentação a temperatura ambiente por 48 horas.
Após as 48 horas, o bagaço foi levado à estufa com temperatura de 60°C em bandeja de
alumínio, devidamente identificada para cada repetição, possibilitando o material a sua completa
desidratação. Posterior a esse processo, os resíduos foram triturado em almofariz para obtenção de
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pó e, em cada concentração e duplicata, pesou-se 0,5 gramas para a realização das análises físicoquímicas.
Em um béquer de 100 ml foi colocou-se a quantidade de pó mencionada anteriormente e
acrescentada água destilada para a dissolução do mesmo. O líquido foi transferido para um balão
volumétrico de 100 ml e adicionado água para completar o volume até o menisco. Deste foi
transferido para um béquer de 250 ml e levado para o vórtex.
Utilizou-se um PH metro para elevar o pH das amostras até 12 com a adição de uma
solução de NaOH.
O material foi levado ao laboratório de Química da UERN para filtração em bomba a
vácuo. Este processo foi feito utilizando dois tipos de papel filtro, o primeiro do tipo qualitativo e o
segundo quantitativo, colocados em funil acoplado a um kitassato para melhor filtração de resíduos.
Após esse processo utilizou-se tubos de ensaio que foram identificados para a realização
do método do biureto. Em um dos tubos, para cada experimento, foi adicionada, com auxílio de
uma pipeta automática (de 1 ml), 1 ml de água destilada e 4 ml do reagente biureto para leitura
espectrofotométrica do “branco”. Nos demais tubos adicionou-se 4 ml de biureto e 1 ml de cada
amostra com suas diferentes concentrações deixando descansar por 30 minutos.
Decorrido esse tempo fez-se a leitura em um espectrofotômetro a 540 nm de
absorbância. A determinação dos valores do aumento proteico foi obtida através do cálculo das
médias para cada duplicata e números observados utilizando os dados da curva padrão. Para o
estabelecimento da sensibilidade do método espectrofotométrico foi elaborada uma curva de
calibração utilizando, como reativos, uma solução padrão de albumina de soro bovino 5 mg/ml e o
reagente biureto de acordo com a figura 1 abaixo:
Figura 1: Curva de calibração utilizando uma solução padrão de albumina de
soro bovino 5 mg/ml e o reagente biureto. Laboratório de Biologia II da Universidade Estadual do
Rio Grande do Norte.

E, posteriormente, aplicando uma regra de três:
0,25 — 5
Ao — x

Onde: Ao= Absorbância obtida para R1 ou R2
x = Absorbância total (mg/ml).
De acordo com UFPR (2001), para a obtenção da curva de calibração faz-se necessária
a organização de uma bateria com seis tubos de ensaio devidamente identificados do 1 ao 6 onde o
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tubo 1 será o branco. Logo em seguida, devem-se adicionar os reagentes (tabela 2), agitar e deixar
em repouso por 10 minutos. É necessário a calibração do espectrofotômetro utilizando o tubo 1, a
540 nm, para, em seguida, determinar absorbância das soluções dos tubos 2 ao 6 e, por fim, traçar o
gráfico que resulta na concentração final de proteína x mg/ml X Absorbância (A) de acordo com a
figura 1.
Tabela 2: Reagentes utilizados para a preparação da curva de calibração e seus respectivos valores a
serem adicionados.
Tubo

Tubo

Tubo

Tubo

Tubo

Tubo

REAGENTES (ml)

1

2

3

4

5

6

Solução Padrão de Proteína (5mg/ml)

-

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Água destilada

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

-

Reagente Bioreto

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Fonte: UFPR (2001, p. 72).

RESULTADOS
A “curva de calibração” utilizando a albumina (figura 1), a porção linear corresponde ao
limite de sensibilidade do método e a reta passando pela origem indica a proporcionalidade entre o
aumento da concentração e da absorbância.
A curva foi traçada para estabelecer a sensibilidade do método espectrofotométrico e
possibilitar a observação dos dados de absorbância necessários para a quantificação das proteínas.
O enriquecimento proteico do bagaço do abacaxi, utilizando diferentes concentrações
do microrganismo Saccharomyces cerevisiae, foi satisfatório (Tabela 3).

Tabela 3: Valores obtidos através da fermentação semissólida e médias de cada duplicata para o
bagaço do abacaxi.
Concentração (%)

R1(mg/ml)

R2(mg/ml)

Sem Saccharomyces

0,06

0,08

1,4

1,0

0,94

0,32

12,6

2,5

0,13

0,12

2,5

5,0

0,10

0,33

4,3

10,0

0,44

0,27

7,1
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Fonte: Laboratório de Biologia II da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.
As médias obtidas foram:

Figura 2: Médias para cada concentração de Saccharomyces cerevisiae. Laboratório de Biologia II
da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte.
Por meio dos resultados obtidos percebeu-se que o enriquecimento proteico do bagaço
do abacaxi é possível.

CONCLUSÃO
Os valores obtidos neste experimento indicam que houve enriquecimento proteico
comprovando sua aplicabilidade para uso na ração animal. Estudos posteriores serão necessários
para averiguar e confirmar esses dados.
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REDES SOCIAIS VIRTUAIS E A APTIDÃO FÍSICA DE
ESCOLARES DO COLÉGIO MATER CHRISTI – MOSSORÓ
Bruna Patricia Ramos de Souza1; Maria Irany Knackfuss2;
Humberto Jefferson de Medeiros3;Edson Fonseca Pinto4
RESUMO: As inovações tecnológicas trouxeram facilidades e conforto para todas as pessoas
impondo grandes obstáculos para a manutenção de níveis de atividade física adequados, favorecendo
o aumento do sedentarismo na população. O objetivo do presente estudo descritivo foi avaliar o
tempo usual de redes sociais virtuais e a aptidão física de 48 escolares de ambos os sexos, na faixa
etária entre 15 e 16 anos, matriculados no 1º e 2º ano do ensino médio do Colégio Mater Christi,
usuários de redes sociais virtuais (Twiter,Msn,Facebook,Orkuts), na cidade de Mossoró- RN. Como
instrumento de coleta de dados foram utilizados: um questionário, para identificar a frequência usual
nas redes sociais; uma balança com estadiômetro da marca Sanny(massa corporal e estatura) para
avaliar os indicadores antropométricos. Os dados analisados permitem-nos concluir que a maioria dos
usuários de redes sociais permanecem conectados no Facebook por um período diário de 1 a 3 horas.
Apesar da maioria dos adolescentes apresentarem o índice de massa corporal normal, evidencia-se
um nível de aptidão física muito fraco.
Palavras-chave: Obesidade Comportamento, aptidão física, internet.
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INTRODUÇÃO
Na sociedade tecnológica, a vida automatizada nas grandes cidades, está levando o
indivíduo a gastar menos energia, impondo grandes obstáculos para que o mesmo encontre tempo,
locais disponíveis e segurança para a prática da atividade física (MATTOS et al, 2011).
Sem dúvida alguma, as inovações tecnológicas trouxeram facilidades e conforto para todas
as pessoas. No entanto, especialmente para as crianças e adolescentes, a televisão, o grande avanço
e diversidade dos jogos eletrônicos e computadores, tomaram o lugar das brincadeiras, dos jogos e
das atividades esportivas, favoreceram o aumento do sedentarismo nesta idade (SILVA, MALINA
(2003), KNACKFUSS (2004).
As redes sociais mais populares no Brasil são Orkut, Msn, Facebook e Twitter, responsáveis
por 62% do tráfego na internet, cuja audiência está crescendo rapidamente em nosso país (SERASA
EXPERIAN,2011).
No que diz respeito aos níveis de atividade física na educação física escolar e durante o
tempo livre em crianças e adolescentes, é alarmante a situação de baixo engajamento em atividades
físicas de intensidade moderada a vigorosa na escola e fora dela por crianças e adolescentes
(TOIGO, 2007).
Por essa razão, é de suma importância estimular a prática de exercícios físicos desde a
infância, pois o desenvolvimento e a manutenção de um estilo de vida ativo por meio de exercícios
físicos refletem na promoção da saúde, auxiliando na melhoria dos indicadores de obesidade e
doenças cardiovasculares (EISENMANN, et al,2005).
Comportamentos sedentários como dedicar muito tempo à televisão e aos jogos eletrônicos devem
ser combatidos. Por essa razão objetivou-se neste estudo descritivo, avaliar o uso das redes sociais
virtuais e a aptidão física de escolares do Colégio Mater Christi na cidade de Mossoró–RN.
MATERIAL E MÉTODO
O presente estudo do tipo descritivo, com corte transversal, foi realizado com um
grupo amostral constituído de 71 escolares (29,6% da população) de ambos os sexos, na faixa etária
entre 15 e 16 anos, matriculados no 1º e 2º ano do ensino médio do Colégio Mater Christi, usuários
de redes sociais virtuais, na cidade de Mossoró- RN.
Foi utilizado como instrumento de medida, um questionário para identificar a frequência
usual de redes sociais como também foram avaliados o peso corporal e a estatura com o usos de
uma balança antropométrica digital marca WELMY e um estadiometro da marca Sanny, Com essas
medidas, foi obtido o %G e o Índice de massa corporal (IMC) (Lohman apud FERNANDES
FILHO, 2003).
Durante a aplicação dos instrumentos, foi resguardada a proteção à privacidade e o
anonimato do participante na apresentação dos resultados, garantindo-se os preceitos éticos
preconizados pela Res. 196/96-CNS. Foi também garantido o esclarecimento antes e depois da
realização da pesquisa, a livre participação e o direito do participante de se retirar da pesquisa em
qualquer momento.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao analisarmos a prática de atividades físicas na escola, constatou-se que 41% dos
estudantes do sexo masculino disseram não praticar atividades físicas restando 59% praticantes. No
sexo feminino os índices foram de 65% para os não praticantes e os outros 35% de praticantes. Os
homens mostraram uma maior afinidade quanto à prática desportiva.
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No estudo de Silva (2000) sobre os níveis de atividades físicas de adolescentes de Niterói- RJ
apresentam resultados semelhantes, onde os índices apontaram 85 % dos meninos e 95 % das
meninas sedentários, verificando então uma maior prática de atividades físicas para os meninos.
Guedes (2001) quando analisou os níveis de prática de atividade física habitual em adolescentes
detectou que rapazes foram consistentemente mais ativos fisicamente que moças. Por volta de 54%
dos rapazes envolvidos no estudo foram classificados como ativos ou moderadamente ativos,
enquanto aproximadamente 65% das moças analisadas mostraram ser inativas ou muito inativas,
semelhando-se também a este estudo que mostrou um maior índice do sexo masculino para prática
de atividade física.
No que se refere às atividades físicas ou esportes mais praticados na escola, as respostas
evidenciaram a natação (19%), voleibol (18%), Futsal (15%), handebol (8%), basquete e dança
(2%), e modalidades variadas (35%).
Fernandes et al (2006) aponta que na adolescência, ao longo das últimas décadas, têm-se
observado mudanças nas preferências, sendo que o futebol e o voleibol entre os homens e o voleibol
e a dança entre as mulheres, são as atividades mais praticadas. Tais resultados são semelhantes ao
nosso estudo quando aponta o voleibol como a mais praticada pelos adolescentes de ambos os
sexos.
Quanto a frequência de práticas das atividades físicas, observou-se que 35 % dos alunos
praticam atividades físicas 1 vez por semana, 44 % de 2 a 3 dias por semana, 6 % de 3 a 4 dias, 3 %
de 5 a 6 dias e 12 % todos os dias da semana. Observou-se que a maioria da população praticante de
atividades físicas tem regularidade na semana.
Os estudos de Guedes (2001) indicaram que os homens tem um maior envolvimento na
prática de exercícios físicos e de esportes que mulheres (3:20 vs.0:48 horas/semana) equiparando a
este estudo quando na maioria prática de 2 a 3 dias na semana (Gráfico 1).Observa-se no gráfico 2
que 68 % da amostra estudada afirma gastar um tempo maior ou igual a 1 hora realizando
atividades físicas diariamente e 32% disse gastar de 2 a 3 horas.

Gráfico 1 – Frequência de praticas nas atividades
na escola

Gráfico 2 – Tempo gasto praticando
atividades físicas

O gráfico 3 indica a percentagem dos alunos que tem acesso ao computador em sua casa.
Apenas 6 % revelou não ter acesso. Esse índice mostra o avanço da tecnologia, quanto ao fato da
maioria da população ter computador em casa. Nosso estudo mostrou um número bastante
significativo da população com acesso ao computador em casa, mas dados da pesquisa do Núcleo
de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, (2009) mostram que somente 25% dos domicílios
do país possuem um computador. Na análise por região a situação fica ruim para os nordestinos.
Nessa região, esse número vai para 11%.
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Gráfico 5 – Frequência de uso das
redes sociais)

O gráfico 4 apresenta o conhecimento dos estudantes quanto as redes sociais mais populares
no Brasil, Orkut, Facebook, Twitter, Msn.( SERASA EXPERIAN,2011). Dos entrevistados
revelaram conhecer alguma destas redes sociais a totalidade. O que confirma os dados da pesquisa
(IBOPE,2011) indicando que a população brasileira que acessa a internet em sua maioria faz uso de
algum tipo de rede social. 83% (21,4 milhões de pessoas) dos internautas residenciais ativos usavam
algum tipo de rede social no Brasil com um perfil de usuários constituído por jovens e adultos, o
que caracteriza nosso estudo quanto a faixa etária que se encontra incluída nos dados.
O gráfico 5 faz referencia a frequência de uso das redes sociais pelos estudantes. 68% disse
utilizar todos os dias de algumas das redes sociais propostas no questionário. 11% utiliza 5 a 6 dias
por semana, 7% , 3 a 4 dias, 6% , 2 a 3 dias e 8%, 1 vez por semana. Esses dados mostraram a
maioria da população usuária de redes sociais todos os dias da semana, nenhuma percentagem
quanto a não utilização de algumas delas.

Gráfico 6 – Tempo gasto com acesso ao twitter

Gráfico 7- Tempo gasto com acesso ao MSN

No gráfico 6 mostra o tempo gasto pelos usuários do twitter. Dos usuários avaliados, 50%
gasta um tempo maior ou igual a 1 hora utilizando o twitter, 31% de 2 a 3 horas, 11% de 3 a 4 horas
e 6% 7 ou mais horas de acesso.
O gráfico 7 relata o tempo de acesso dos usuários do MSN 44% disseram utilizar maior ou
igual a 1 hora, 32%, de 2 a 3 horas, 15%, de 3 a 4 horas, 7%, 5 a 6 horas, 2%, 7 horas ou mais.
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Gráfico 9 – Tempo gasto com acesso ao
facebook

O gráfico 8 faz uma análise Do uso do Orkut e o tempo diário. Observou-se que 85% dos
usuários avaliados, utilizam dentre uma hora ou mais e 15% de 2 a 3 horas. O orkut que já foi a
rede social mais usada no Brasil, mostra-se em declínio.
Quanto ao uso diário do facebook, o gráfico 9 traz os índices de 41% do grupo avaliado que
acessa um tempo maior ou igual a 1 hora, 27% de 2 a 3 horas, 13% de 3 a 4 horas, 14% de 5 a 6
horas e 7% 7 ou mais. Os resultados apontam um crescente aumento no uso do facebook que vem
sendo apontada nas pesquisas, como a rede social que mais avança no mundo.
Os resultados deste estudo confirmam as pesquisas divulgadas em julho de 2009, quando
83% (21,4 milhões de pessoas) dos internautas residenciais ativos usavam algum tipo de rede social
no Brasil com um perfil de usuários constituído por jovens e adultos, representando 54,2% do sexo
masculino (15,5 milhões de pessoas). Quanto a idade, 82% dos internautas possuem 18 anos ou
mais, e a faixa etária entre 12 a 17 anos possuem os melhores índices de afinidade por páginas,
acessadas por 50,7% das mulheres e 49,3% dos homens (IBOPE,2011)

Gráfico 10 – Aptidão Física dos participantes do estudo
O gráfico 10 mostra os testes realizados para análise da aptidão física dos escolares. Quanto
a força de membros inferiores (salto), 30% apresentaram um nível muito fraco e 32%, fraco,
Observando os dados para a força de membros inferiores (arremesso) foi detectado que 57%
apresentaram nível muito fraco e 21%, fraco, o que demonstra que nessas duas aptidões, o grupo
amostral apresenta um resultado ruim. No que se refere à velocidade foi verificado que 63% dos
sujeitos, apresentaram nível muito fraco e 37%, excelente. Na agilidade, esta se mostrou bastante
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alarmante, pois 95% do grupo apresentaram níveis muito fracos e apenas 5% obteve excelência na
prática. De acordo com Guedes,Guedes (2001),a influência de fatores biológicos durante a
puberdade, quantidade de gordura corporal, o maior comprimento das pernas, a massa muscular
mais desenvolvida, deveriam proporcionar aos meninos um melhor desempenho quando comparado
às meninas.
Estes dados da aptidão física mostram o quanto à prática esportiva na escola é deficitária e a
necessidade de realização de atividades físicas que explorem o desenvolvimento do
condicionamento físico, deve ser explorada na escola.
Quanto à composição corporal (IMC) 64% dos sujeitos demostraram estar dentro do padrão,
porém o restante estava entre excesso de peso e obeso. Apesar da prática de atividades físicas dos
alunos não ser relevante, os índices do IMC são normais, mas aponta-se uma preocupação para os
indivíduos que estão com excesso de peso ou obesos, evidenciado pelo sedentarismo atuando como
aliado a obesidade. A tendência é que estes índices aumentem se não forem incentivadas as práticas
esportivas na escola.
CONCLUSÃO
Após análise dos resultados conclui-se que as maiorias dos usuários de redes sociais passam
dentre 1 às 3 horas fazendo uso de redes sociais citadas neste estudo, sendo o facebook, a rede
social usada mais frequentemente pelos adolescentes Com relação à aptidão física concluiu-se que a
maioria dos alunos avaliados se encontra no nível muito fraco e fraco. A composição corporal
mostrou uma maioria da população com IMC normal, porém um número significativo para os
níveis de excesso de peso e obeso. Recomenda-se assim um melhor planejamento das aulas de
Educação Física na escola, ofertando atividades prazerosas e significativas que oportunize uma
melhoria da qualidade de vida dos alunos.
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REGENERAÇÃO DE ESTACAS DE Schinopsis brasiliensis ENGLER EM FUNÇÃO DO
SUBSTRATO, ÁCIDO INDOLBUTÍRICO E DIAS APÓS ESTAQUEAMENTO
Ricardo Gonçalves Santos1; Kathia Maria Barbosa e Silva2; Maria Valdiglêzia de Mesquita 3;
Maria Vanilse Sampaio4; Cynthia Cavalcanti de Albuquerque5.
RESUMO: Este trabalho objetivou avaliar a propagação vegetativa de S. brasiliensis em função do
substrato, ácido indolbutírico (AIB) e dias após o estaqueamento. Para tanto, um experimento em
delineamento inteiramente casualizado e em esquema fatorial (4x4x4) foi realizado em casa de
vegetação entre abril e agosto de 2012. Foram avaliados 4 substratos: solo comum, areia lavada,
areia lavada + argila e esterco bovino e 4 concentrações de AIB: 0; 1000; 2000 e 3000 mg.L-1 em 4
épocas após o estaqueamento: 30, 60, 90 e 120 dias. Em cada época foi avaliado o percentual de
estacas brotadas e o número de brotos e folhas por estaca. A porcentagem de enraizamento foi
avaliada somente aos 120 dias. Os tratamentos foram comparados pelo teste de Tukey (P ≤ 0,05).
Não houve interação entre os fatores substrato x dias após estaqueamento (DAE), AIB x DAE, nem
interação tripla (Substrato x AIB x DAE), porém, a interação entre os fatores substrato x ácido
indolbutírico foi significativa para o percentual de brotação e número de brotos por estaca. Os
melhores resultados foram obtidos no solo comum, apresentando até 35% de estacas brotadas
quando combinado com 2000 mg/L de AIB, 1,2 brotos por estaca na ausência de AIB e até 0,8
folhas por estaca, independentemente dos demais fatores. No entanto, os fatores testados ou a
combinação destes não proporcionou o enraizamento das estacas. Conclui-se que o substrato solo
comum pode ser indicado para tentativas de propagação vegetativa de S. brasiliensis, visto ter
proporcionado uma melhor regeneração das estacas, embora não tenha proporcionado o
enraizamento.
PALAVRAS-CHAVE: Baraúna; Conservação da Caatinga; Estaquia.
INTRODUÇÃO
A Schinopsis brasiliensis, pertencente à família Anacardiaceae, popularmente
conhecida como baraúna ou braúna, é uma planta de porte arbóreo e nativa da caatinga (ENGLER,
1879). Esta espécie possui propriedades medicinais bastante utilizadas pela medicina popular
(GONZAGA et al. 2003) e, assim como outras da família Anacardiaceae têm se mostrado bastante
promissora na busca de substâncias bioativas, pois compostos como os flavonoides, possuem
elevada importância como matéria prima industrial (CORREIA et al. 2006). Além disso, a madeira
desta árvore é de grande valor econômico, apresenta cerne duro de coloração vermelho castanho,
oferecendo grande resistência aos decompositores (ANDRADE-LIMA, 1989; PAES et al. 2001).
A legislação Brasileira, através das Portarias do IBAMA nº 06 de 23 de setembro de
2008, lista várias plantas da flora brasileira ameaçadas de extinção, sendo que entre elas encontra1
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se como espécie vulnerável, a S. brasiliensis. A exploração extrativista sem controle desta planta
foi o principal motivo pelo qual seu nome fosse incluído entre as espécies ameaçadas.
Esta espécie apresenta várias dificuldades na propagação. A multiplicação via semente
é o processo mais empregado até o momento, no entanto, tem como desvantagem a difícil e
demorada germinação (GONZAGA et al., 2003; OLIVEIRA & OLIVEIRA, 2008; SANTOS et al.,
2011). O cultivo da S. brasiliensis in vitro foi testado por Santos et al. (2012), porém concluíram
que a oxidação é um fator limitante para a micropropagação desta espécie. E até o momento, não
há registros na literatura sobre o desempenho da regeneração de estacas caulinares desta planta.
Além desses problemas de propagação, a baraúna apresenta alogamia (KIILL et al.,
2010). Sabido que as espécies dioicas dependem da reprodução cruzada, o fato da alogamia seria,
para a baraúna, um problema ainda mais sério, já que na natureza, o atual número de exemplares é
muito pequeno.
Como alternativa de propagação, o enraizamento por estaquia é uma técnica
amplamente empregada em espécies de valor comercial e pode ser viável para propagar espécies
nativas da Caatinga, apresentando vantagens como a manutenção de características genotípicas e
produção de mudas de espécies que apresentam dificuldades na propagação sexuada, como é
observado na baraúna. O uso de estacas para produção de mudas de baraúna pode proporcionar a
produção de grande quantidade de mudas de boa qualidade em curto espaço de tempo. O sucesso
na porcentagem de enraizamento é determinado por um complexo de interação entre ambiente e
fatores endógenos (OLIVEIRA et al., 2001). Segundo Gardiazabal (1988), isso pode ser alcançado
contando com o auxílio de reguladores de crescimento, substratos adequados, entre outros.
Diante da importância desta espécie de potencial ecológico e econômico, da necessidade
de manter a biodiversidade da Caatinga e mediante a escassez de informações sobre a referida
espécie, se torna de caráter imprescindível o uso de técnicas para tentar minimizar tais problemas e
ainda, oportunizar uma nova fonte de renda para o agricultor do Semiárido nordestino.
Assim, este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar o efeito do substrato e
do ácido indolbutírico (AIB) sobre a propagação vegetativa da S. brasiliensis.
MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi desenvolvido no período de abril a agosto de 2012 na casa de vegetação,
na Faculdade de Ciências Exatas e Naturais (FANAT) da Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte (UERN). Estacas foram coletadas de uma planta matriz, localizada no município de Lagoa
Nova/RN. As mesmas foram retiradas da porção apical dos ramos, com corte em bisel na parte
inferior, padronizadas com tamanho de aproximadamente 15 cm de comprimento e 5 a 10 mm de
diâmetro, deixando em torno de 4 gemas laterais por estaca.
As estacas ficaram 24 horas com 4,5 cm das bases imersas em água e em seguida foram
imersas em soluções de AIB (0; 1000; 2000 e 3000 mg.L-1) durante 5 segundos (imersão rápida).
Posteriormente foram plantadas em sacos de polietileno com capacidade para 1 kg, preenchidos
com diferentes tipos de substrato (solo comum, areia lavada, areia lavada + argila na proporção de
1:1 e esterco bovino). Em seguida foram acondicionadas em casa de vegetação com 70% de
redução de luminosidade e irrigação com sistema automático de microaspersão (Rain Bird®) 3
vezes ao dia (turno de rega – 8:00; 12:00 e 16:00 horas).
Este trabalho foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado e analisado em
esquema fatorial (4x4x4), sendo os tratamentos formados pela combinação de 4 substratos e 4
concentrações de AIB em 4 épocas após o estaqueamento (30, 60, 90 e 120 dias), cada tratamento
teve 3 repetições contendo 8 estacas cada. A cada 30 dias foram avaliados o percentual de estacas
brotadas e número de brotos e de folhas por estaca. Após 120 dias de permanência das estacas no
substrato, foi avaliado ainda o percentual de estacas enraizadas.
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As análises foram feitas utilizou-se o software Estat (1994) e as médias comparadas
pelo Teste de Tukey ao nível 5% de probabilidade, sendo que, para atender a distribuição de
normalidade, os dados referente a variável percentagem de estacas brotadas foram transformados
e o número de brotos e de folhas por estaca tiveram os valores transformados
em arco sen
em

.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A interação entre os fatores substrato x ácido indolbutírico (AIB) foi significativa para o
percentual de estacas brotadas e número de brotos por estaca. Não houve interação entre os fatores
substrato x dias após estaqueamento (DAE), AIB x DAE, nem interação tripla (substrato x AIB x
DAE) (Tabela 1).
Tabela 1. Quadrados médios oriundos da análise de variância. Efeito do substrato, AIB e dias após o
estaqueamento sobre o percentual de brotação, número médio de brotos e de folhas por estaca de Schinopsis
brasiliensis Engl. UERN, Mossoró, RN, 2012.
Quadrados Médios
Fatores de Variação
GL
%EB
NBE
NFE
2159,277**
0,6256 **
0,1060 **
Substrato
3
71,190 NS
0,0251 NS
0,0334 NS
Ácido indolbutírico (AIB)
3
NS
877,525
0,2459 *
0,0635 NS
Dias após estaqueamento (DAE)
3
835,345*
0,1575 *
0,0403 NS
Substrato x AIB
9
349,018 NS
0,0798 NS
0,0352 NS
Substrato x DAE
9
NS
NS
285,228
0,0726
0,0239 NS
AIB x DAE
9
NS
NS
219,091
0,0424
0,0169 NS
Substrato x AIB x DAE
27
337,533
0,0734
0,0238
Resíduo
128
127,82
32,12
20,18
CV
*Significativo ao nível de 1% de erro pelo teste F, **Significativo ao nível de 5% de erro pelo teste F, NS não
significativo.

A tabela 2 mostra os resultados da interação entre os substratos e as concentrações de
AIB. No solo comum o percentual de estacas brotadas apresentou o maior valor (35,02) quando
combinado com AIB na concentração de 2000 mg/L, igualando-se estatisticamente quando se
utilizou 0 mg/L e diferindo quando combinado com as demais concentrações. Já o número de brotos
por estacas foi superior com 0 mg/L (1,22), sendo igual ao 2000 mg/L e diferente dos demais. Tanto
a percentagem de brotação como o número de brotos não variaram significativamente quando os
outros substratos foram combinados com as distintas concentrações de AIB (tabela 2).
Quando se utilizou o ácido indolbutírico a 1000 e 3000 mg/L, nem o percentual de
brotação nem o número de brotos diferiu entre os substratos. Utilizando-se 0 mg/L, o solo comum
obteve o melhor resultado de porcentagem (28,15%), superando com significância os substratos
areia + argila e o esterco bovino, embora não tenha se diferenciado da areia lavada. O número de
brotos também foi superior quando o AIB foi utilizado a 0 mg/L com o solo comum. A
concentração de 2000 mg/L teve as menores percentagens quando utilizado com esterco bovino e
areia lavada, com média de 4,05%, igualando-se a areia + argila e diferindo estatisticamente do solo
comum. Semelhantemente, o esterco bovino quando combinado com 2000 mg/L, apresentou-se
com o menor valor (0,70), sendo igual a areia + argila e a areia lavada, porém diferente do solo
comum, que apresentou em média, 1 broto por estaca (tabela 2). Ainda na mesma tabela verifica-se
que no solo comum, a presença do AIB foi prejudicial ao número de broto por estaca, sendo que as
concentrações com 1000 e 3000 mg/L apresentou os valores mais baixos, se diferenciando do
controle.
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A presença do AIB pode ser prejudicial à regeneração das estacas (SHUSTER, et al.,
2011), dependendo de determinados fatores como concentração utilizada, técnica de aplicação,
responsividade do tecido ao fitormônio, entre outros.
O fator substrato apresentou diferença significativa com relação as três variáveis
(percentual de estacas brotadas e número de brotos e de folhas por estaca), como pode ser
observado na tabela 1. O solo comum obteve o percentual de brotação e o número de folhas
superior ao esterco bovino e igual, em significância, a areia lavada e areia + argila. Já o número de
brotos por estaca no solo comum superou estatisticamente os demais (tabela 3).
Tabela 2. Efeito do substrato e AIB sobre o percentual de brotação e número médio de brotos de
estaca de Schinopsis brasiliensis Engl. UERN, Mossoró, RN, 2012.
INDOLBUTÍRICO ÁCIDO
Substrato
Médias
0 mg/L
1000 mg/L
2000 mg/L
3000 mg/L
Porcentagem de estacas brotadas
Solo comum
28,15 aAB
14,41 aB
35,02 aA
14.36 aB
22,99
Areia Lavada
17,79 abA
17,79 aA
4.05 bA
14.36 aA
13,50
Areia + Argila
4,05 bA
17,79 aA
21.23 abA
14.36 aA
14,36
Esterco Bovino
7,49 bA
4,05 aA
4.05 bA
10.92 aA
6,63
14,37
13,51
16,09
13,50
Médias
Substrato
Número de brotos por estaca
Solo comum
1,22 aA
0,87 aB
1,00 aAB
0,88 aB
0,99
Areia Lavada
0,82 bA
0,86 aA
0,70 abA
0,79 aA
0,80
Areia + Argila
0,70 bA
0,94 aA
0,86 bA
0,88 aA
0,85
Esterco Bovino
0,73 bA
0,70 aA
0,70 bA
0,75 aA
0,72
0,87
0,84
0,820
0,83
Médias
Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem entre si pelo
teste de Tukey (P ≤ 0,05).

No geral, as estacas no solo comum apresentaram o melhor desempenho. O efeito
positivo do substrato sobre a brotação pode está relacionado, especialmente com a porosidade, a
qual afeta o teor de água retida e o seu equilíbrio com a aeração, o que, neste trabalho, foi em geral
melhor observado no solo comum.
As médias gerais obtidas com ácido indolbutírico (tabela 3) mostram que nas doses e
tempo testados, este fitormônio não interferiu no desenvolvimento das estacas. A resposta dos
propágalos vegetais ao fitormônio AIB pode, dentre vários fatores, variar também com a espécie.
Vários autores relatam sucesso com o uso do AIB para potencializar o enraizamento de estacas
lenhosas (LAJÚS, et al., 2007; PACHECO & FRANCO, 2008; FISCHER, et al., 2008). No entanto,
outros relatam fracasso, ou não influência do AIB em testes de enraizamento de tecidos
lignificados, como a exemplo de Reis et al. (2000) e Pio et al. (2006).
Observou-se que durante os 120 dias de experimento, todas as médias dos parâmetros
analisados, diminuíam com o tempo, apesar de que somente o número de brotos por estaca foi
significativo para os dias após estaqueamento, de modo que, aos 30 dias as estacas apresentavam
em média 0,90 brotos por estaca, enquanto aos 120 dias apresentavam apenas 0,74 (tabela 3).
As estacas não conseguiram sustentar os brotos e folhas emitidos, talvez por causa do
déficit de carboidratos, pois as reservas estocadas podem não ter sido suficientes ao processo de
enraizamento (NICOLOSO et al., 1999a,b) ou não houve a mobilização em tempo hábil para isso.
A disponibilidade de carboidratos é considerada um fator limitante à sobrevivência, pois representa
a principal fonte de energia assimilável para o enraizamento e manutenção das atividades
metabólicas das estacas (VEIERSKOV, 1988).
Nenhum dos fatores testados ou a combinação destes proporcionou a emissão de raízes.
Talvez as doses e o tempo testado não tenham sido adequados na obtenção de uma resposta
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fisiológica mais eficaz das estacas. Outro fator que podemos considerar é a época de coleta do
material que, também, pode não ter sido adequado em função da relação fonte-dreno.
A dificuldade de enraizamento é muito comum em estacas lenhosas como as da S.
brasiliensis. Isso se deve em grande parte, ao alto grau de lignificação das estacas, pois um anel de
esclerênquima contínuo, altamente lignificado, entre o floema e o córtex, pode constituir-se numa
barreira à emergência das raízes (FACHINELLO et al., 2005). Além disso, assim como ocorre na
maioria das espécies da família Anacardiaceae, o fato desta planta ser rica em compostos fenólicos,
torna-se ainda mais delicado o processo de enraizamento. Os diferentes tipos de fenóis nos tecidos
ao entrarem em contato com o oxigênio, iniciam reações de oxidação, cujos produtos resultantes são
tóxicos ao tecido (MENDONÇA & MEDEIROS, 2011).
Embora os resultados obtidos para o enraizamento das estacas lenhosas da baraúna
tenham sido insatisfatórios, os brotos e folhas emitidos por estaca, apesar de baixos, mostram que
há um potencial de regeneração das estacas. Hartmann & Kester (1990), consideram as folhas e
brotos jovens, fundamentais na emissão de raízes, visto que a produção de fitormônios, tal como
ácido indolácetico e de cofatores essenciais ao processo de enraizamento se dá através destes.
Tabela 3. Médias gerais do efeito do substrato, ácido indolbutírico e dias após o estaqueamento de
Schinopsis brasiliensis Engl sobre o percentual de brotação (%B), número de brotos por estaca (NBE)
e número de folhas por estaca (NFE). UERN. Mossoró, RN, 2012.
Parâmetros avaliados
Substrato
%B
NBE
NFE
Solo comum
22,99 a
0,9960 a
0,8223 a
Areia Lavada
13,5037 ab
0,8004 b
0,7423 ab
Areia + Argila
14,3627 ab
0,8508 b
0,7772 ab
Esterco Bovino
6,6318 b
0,7254 b
0,7132 b
Ácido indolbutírico
0 mg/L
14,3756 a
0,8725 a
0,7691 a
1000 mg/L
13,5166 a
0,8489 a
0,7617 a
2000 mg/L
16,0936 a
0,8204 a
0,7941 a
3000 mg/L
13,5037 a
0,8307 a
0,7301 a
Dias após estaqueamento
30
17,8244 a
0,9050 a
0,8015 a
60
16,9526 a
0,8919 ab
0,7872 a
90
14,3627 a
0,8269 ab
0,7409 a
120
8,3498 a
0,7488 b
0,7254 a
Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey (P ≤ 0,05).

A viabilidade do uso de estaquia na propagação comercial deve-se a facilidade de
enraizamento de cada espécie, qualidade do sistema radicular formado e do desenvolvimento
posterior da planta (FACHINELLO et al., 2005). No caso da S. brasiliensis, tendo em vista a
dificuldades apresentadas neste trabalho, mais estudos devem ser realizados como: outras técnicas
de aplicação de fitorreguladores, posição das estacas no ramo, coleta das estacas em época do ano
que possa ser mais adequada, entre outros, a fim de proporcionar a propagação via estaquia,
otimizando a percentagem de brotação, enraizamento e o tempo necessário para a produção de
mudas.
CONCLUSÃO
Nas condições em que o experimento foi conduzido, pode-se concluir que as estacas
lenhosas de baraúna não enraízam e apresentam baixos porcentuais de brotamento e emissão de
folhas, mesmo utilizando-se diferentes concentrações de ácido indolbutírico.
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O solo comum, embora não tenha promovido o enraizamento, no geral, proporciona as
melhores condições para propagação de estacas de S. brasiliensis, apresentando até 35% de estacas
regeneradas.
A morte das estacas e a senescência das partes regenerantes com o passar do tempo
evidenciam que as reservas energéticas das mesmas são insuficientes para potencializar o processo
de enraizamento na época em que foram coletadas.
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REPENSANDO O TRABALHO EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA: A VOZ DOS
TRABALHADORES
Marianny Nayara Paiva Dantas1; Moemia Gomes De Oliveira Miranda2
RESUMO: Trabalho de natureza qualitativa que objetivou discutir a resposta da ESF (Estratégia de
Saúde da Família) aos problemas de saúde existentes no território e, especificamente, identificar os
problemas de saúde do território; conhecer as práticas produzidas pelos profissionais para dar conta
das necessidades de saúde da população adscrita e; estabelecer a relação entre as práticas
produzidas pelos profissionais e a resolução dos problemas de saúde identificados. Para dar conta
dos objetivos foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com 8 (oito) profissionais de saúde de
uma Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) que é campo de estágio da Faculdade de
Enfermagem (FAEN). As entrevistas foram transcritas e o texto submetido à análise sistematizada
por Minayo (1999). O estudo evidenciou que os problemas elencados não contemplam a realidade
de sua área de abrangência e que existem elementos limitadores, como a fragilidade do
planejamento, do trabalho em equipe, da intersetorialidade e deficiências na rede de saúde do
município. Concluímos que estes elementos contribuem para a pouca resolutividade do serviço e
sobrecarga de outros níveis de assistência à saúde, sendo necessário o fortalecimento da ESF pela
capacitação dos profissionais e do fornecimento de subsídios pela gestão para que esta possa se
aproximar ao máximo do que é preconizado oficialmente, garantindo um serviço de qualidade aos
seus usuários.
PALAVRAS – CHAVE: Atenção Básica; Respostas aos problemas relativos ao processo
saúde/doença; Trabalho em Saúde;
INTRODUÇÃO
O Movimento de Reforma Sanitária Brasileira (MRSB) se constituiu em espaço para a
expressão da crítica aos serviços de saúde em função de sua pequena, ou nenhuma capacidade
resolutiva diante dos problemas de saúde do coletivo e que possibilitou a construção de estratégias
em torno da reorientação da produção de serviços de saúde, materializada na institucionalização do
Sistema Único de Saúde (SUS).
O SUS, preconizado por este Movimento, possui como base teórica uma nova concepção
sobre saúde, a qual passa a ser considerada como direito de todos e responsabilidade do Estado,
tendo sido incorporado ao texto Constitucional de 1988. Neste ínterim, a saúde é a resultante das
condições de alimentação, habitação educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte,
emprego, lazer, liberdade, acesso a posse da terra e acesso a serviços de saúde (BRASIL, 1986).
Esta concepção, considerada contra-hegemônica, distancia-se da compreensão de saúde como
ausência de doença que historicamente permeou e, ainda, permeia em algumas realidades, a
produção em saúde.
A evidência e efervescência deste novo modo de pensar/fazer não determinou a suplantação
do já existente, fazendo com que “coexistam diversas formas de produção” (CAMPOS, 1997, p. 39)
resultando em sistema de saúde é permeada por distintas concepções que influenciam o trabalho em
saúde, determinando diretamente a atenção recebida pelo usuário.

1
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Neste cenário, a Estratégia Saúde da Família (ESF) almeja ser instrumento reorientador da
prática assistencial, na tentativa de superar o modelo hospitalocêntrico e biologicista, pautado nas
tecnologias duras e centrado no poder do médico, já que este apesar de contestado pelo novo
sistema de saúde, proposto pela Reforma Sanitária, ainda possui grande expressão nas diversas
formas de produzir serviços de saúde.
A Estratégia embasa-se prioritariamente na organização do trabalho centrado no usuário,
tendo como ponto de partida a realidade do território no qual a equipe de saúde que a compõe está
inserida, logo, toda e qualquer ação parte da análise das necessidades de saúde a população.
Apesar do que é proposto oficialmente para a ESF, observamos o predomínio de ações de
caráter biologicista e procedimento-centrado, as quais na contramão do esperado, não consideram as
reais necessidades do coletivo, de seus grupos homogêneos e as particularidades da população
adscrita. Percebemos também a concomitante produção de trabalho baseada no alcance de metas,
cumprimentos de programas básicos determinados pelo Ministério da Saúde (MS), além da
supremacia de uma prática clínica pautada na doença. Enxergamos, com pouco esforço, e
acompanhamos a paulatina conformação do ESF em um serviço de pronto-atendimento, onde
usuário comparece na busca por uma medicação que “resolva” os sintomas de seus problemas.
Diante desta realidade objetivamos discutir a resposta da ESF aos problemas de saúde
existentes no território. Especificamente, identificar os problemas de saúde do território; conhecer
as práticas produzidas pelos profissionais para dar conta das necessidades de saúde da população
adscrita e; estabelecer a relação entre as práticas produzidas pelos profissionais e a resolução dos
problemas de saúde identificados.
MATERIAIS E MÉTODOS
O presente trabalho é de natureza qualitativa, uma vez que este tipo de análise caracteriza-se,
segundo Minayo (2007, p. 57), “pela sistematização progressiva de conhecimento até a
compreensão da lógica interna do grupo ou do processo em estudo, aplicando-se, pois, na busca
pela compreensão da dinâmica da ESF e consequentemente da assistência prestada neste serviço”.
Para a efetivação dos objetivos propostos, inicialmente realizamos um estudo de referenciais
bibliográficos para melhor compreensão da ESF em sua configuração atual. Para dar conta do
exercício teórico, recorremos a autores como Franco & Merhy (2007; 2010), Merhy (2005; 2007;
2010), Onocko & Merhy (1997), Luz (1991), Brasil (1986; 1990; 1997), Minayo (2007), Rodrigues
(2007), Ribeiro (2007), Starfield (2002), Fausto (2005; 2007), Degani (2002), D´Aguiar (2001),
Campos (2003), dentre outros.
O desenvolvimento da pesquisa deu-se na Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Dr.
Chico Costa por esta ser campo de estágio da FAEN-UERN e em decorrência do contato já
estabelecido com a mesma durante as aulas práticas das disciplinas deste curso de graduação,
facilitando a coleta de dados desta pesquisa.
Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, as quais possuíram como base um roteiro que
desdobrou os vários indicadores considerados essenciais e suficientes em tópicos, para contemplar a
abrangência das informações esperadas (MINAYO, 2007). Esta modalidade de entrevista foi
escolhida, porque permite aos entrevistados uma maior liberdade na exposição de suas ideias,
colocando suas respostas da forma que considere mais conveniente, apesar de seguir um roteiro
previamente elaborado.
Participaram os profissionais de saúde de nível superior que tem vínculo de no mínimo três
anos no PSF da UBSF e encontram-se em pleno exercício das suas atividades profissionais. Não
participaram aqueles que estavam afastados do trabalho por licença maternidade ou férias, não
possuíam vínculo com a UBSF na qual o estudo foi desenvolvido ou não possuiam vínculo com
essa unidade de no mínimo três anos.
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Considerando estes critérios, dos 12 (doze) profissionais de nível superior, 10 (dez) estavam
aptos a participar da pesquisa, já que 2 (dois) deles trabalhavam na UBSF a aproximadamente um.
Apesar disto, participaram da pesquisa 8 (oito) profissionais de saúde de nível superior, pois, um
não foi localizado na UBSF para a realização da entrevista e o ultimo recusou-se a participar.
As entrevistas foram gravadas e em um segundo momento transcritas se constituindo no
constructo empírico. As análises dos dados captados foram realizadas tomando como base a
proposta sistematizada por Minayo (1999), cuja operacionalização ocorre em três momentos, ou
seja, ordenação dos dados, classificação dos dados e análise final.
No primeiro momento, ordenamos as entrevistas transcritas para a realização de uma releitura
do material e organização dos relatos que conformaram o delineamento do mapa das descobertas
por ocasião do trabalho de campo. No segundo momento, classificamos os dados mediante leitura
exaustiva dos textos construídos a partir das entrevistas, com a intenção de apreender as ideias
relevantes que os atores tentaram expressar. Por fim, no terceiro momento, estabelecemos um
diálogo entre a realidade observada, os documentos institucionais e o referencial teórico construído.
Os participantes da pesquisa foram identificados pelo pseudônimo “Profissional” junto a
numeração que corresponde ao quantitativo de entrevistados, como forma de assegurar o sigilo,
atendendo as recomendações da resolução 196/96 do Conselho nacional de Saúde. A realização das
entrevistas foi acompanhada pelo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), o qual foi
assinado pelos profissionais que aceitarem participar da pesquisa. O trabalho foi submetido ao
Comitê de Ética em Pesquisa da UERN (CEP-UERN), aprovado com protocolo de número 088/11.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Ao questionarmos acerca dos principais problemas de saúde presentes no território foi
possível perceber mais fortemente a teoria explicativa do processo saúde doença multicausal, e
predominando no discurso dos profissionais de saúde o caráter biológico do processo saúde/doença
e o estabelecimento da tríade agente causal-hospedeiro-ambiente, conforme observamos nos
depoimentos a seguir:
Os principais problemas são dermatológicos[...].Tem muito problema de pele, problema
pulmonar, tuberculose, [...] pneumonia, devido às condições socioeconômicas e a estrutura
do bairro [infraestrutura, saneamento] faz com que tenha esses problemas mais graves[...]”
(PROFISSIONAL 1).
“[...] pacientes hipertensos, diabéticos, crianças [...] desnutridas, crianças que sofrem algum
tipo de abuso[...]”. Para ele, “os problemas são vários, desde uma família que agente chega
lá e não tem nem o que comer, nem como orientar bem essa família porque falta o alimento,
então [...] começa as doenças, nem consegue se alimentar direito, imagine tratar uma
doença [...]” (PROFISSIONAL 8).

Esses depoimentos evidenciam a influencia de elementos causais como condição social,
econômica, estrutura do bairro e componente biológico, na definição da doença. Esses elementos
assumem o papel do terceiro elemento da tríade ecológica, “o ambiente”, concepção construída por
Leavell e Clark (1976). Para os autores o processo saúde/doença somente pode ser entendido pela
combinação dos fatores físicos, químicos, biológicos e sociais, ou seja, componentes que cercam o
indivíduo. Neste modelo, proposto pelos autores citados, a doença se instala no organismo quando
ocorre o desequilíbrio entre o ambiente, o hospedeiro e o agente (BATISTELLA, 2007 A).
O depoimento dos profissionais entrevistados se assemelha ao resultado do estudo realizado
por Barreto e Carmo apud Oliveira e Egry (2000). Para estes autores há na atualidade a evidência do
modelo explicativo multicausal para o processo saúde/doença, o qual atribui como causa das
doenças a inter-relação de múltiplos fatores, formando redes de causalidade.
De acordo com Batistella (2007A), este modo de perceber os problemas não permite conhecer
a contribuição de cada fator causal na constituição do problema trabalhado, o que induz ao seu
reducionismo pela tendência de considerar a somatória de causas para o surgimento das doenças ou
ainda por subalternizar os aspectos sociais em detrimento da valorização dos biológicos, uma vez
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que, embora amplie o leque de causas para o surgimento da doença, ainda é fortemente centrado na
patologia, que se expressa no corpo biológico.
De um modo geral, a apropriação das necessidades de saúde do território pelos profissionais
de saúde ocorre de quatro formas, ou seja, por meio da observação não sistemática da demanda
espontânea que aparece em busca de consultas, das visitas domiciliares, do contato com a população
nas atividades de fora dos muros da UBSF e principalmente através das informações fornecidas
pelo Agente Comunitário de Saúde (ACS), conforme observamos nos depoimentos a seguir.
[...] Se dá, através das consultas [...] médicas, de enfermagem, as odontológicas [...] através
disso agente descobre a necessidade que mais chama atenção no usuário (PROFISSIONAL
1).
Agente tem visitas domiciliares, [...] participa de grupos de debates, agente vai até as
escolas fazer palestras e fazer algumas orientações e agente vê no geral a carência mesmo, a
carência de saúde, a carência de educação, do acompanhamento dos pais [...]
(PROFISSIONAL 2).
A realidade dos usuários agente mais conhece a partir dos agentes de saúde, eles trazem
informações, são eles que fazem pesagem em casa, escutam o que estão precisando, aí
quando há necessidade [...] aí agente vai lá [...]. Tem muito desse contato pessoal, mas
vindo pelos agentes de saúde (PROFISSIONAL 3).
Através da visita domiciliária que agente tem na comunidade toda semana, [...] com o
paciente também na unidade, no atendimento, através ACS agente tem como identificar [...]
o que está acontecendo com a comunidade (PROFISSIONAL 4).

Os depoimentos são reveladores da centralidade da captação das necessidades na figura do
ACS. Esta centralidade ocasiona como desdobramentos a restrição do conhecimento da realidade a
partir da visão de um único profissional, bem como da compreensão das necessidades individuais e
coletivas dos usuários. Consequentemente, para o não conhecimento dos perfis epidemiológicos da
área, culminando em uma assistência centrada na doença e eliminação de danos por ela causados.
Estes instrumentos de identificação dos problemas comprometem também a criação de vínculos
uma vez que resulta em um distanciamento entre a ESF e a comunidade, já que o trabalho dos
profissionais de nível superior se limita majoritariamente ao ambiente físico da UBSF, como se
pode visualizar nos discursos.
No que tange ao planejamento das ações percebemos uma incoerência nos discursos dos
trabalhadores uma vez que cada ator possui uma compressão acerca do modo como são planejadas
as ações de saúde, o que se planeja e para quê se planeja. Alguns possuem uma visão do
planejamento geral das atividades, entretanto, a maior parte discorre a respeito somente do
planejamento de ações pontuais, como a visita domiciliar, e as ações educativas realizadas
aleatoriamente, ou relatam o modo como se dá seu atendimento (por demanda livre ou com base em
triagem), conforme podemos observar no depoimento a seguir.
Existe um planejamento, final de ano agente faz um planejamento pra fazer o que vai ser
feito no ano seguinte. Então agente manda isso [...] para a secretária, [...] [que] nos cobra
aquelas metas que agente colocou, como visitas domiciliares, [...] palestras educativas [...]
em grupos com idosos, com gravidas. [...] (PROFISSIONAL 2).

O depoimento expressa a concepção de planejamento das atividades que permeia o serviço de
saúde, ou seja, como a soma dos procedimentos e atendimentos que foram realizados na ESF e a
previsão do número de procedimentos a serem realizados anualmente, indicadores que são
solicitados pela secretaria de saúde do município. As metas, destacadas nesse e em outros discursos,
traduzem que procedimentos, tipos de atendimentos, exames utilizados, diagnóstico e prescrições
foram necessários para dar conta da demanda apresentada pelo usuário e, nesta perspectiva, o objeto
do trabalho em saúde passa a ser a doença ou o alcance de metas e não o usuário. O resultado dessa
prática é o fatiamento do usuário e sua assistência resulta da soma dos saberes e procedimentos
realizados pelo medico, enfermeiro, odontólogo e demais profissionais envolvidos na atenção e leva
a restrição de atribuições de competência de todos os profissionais a profissionais específicos, ou
ainda a centralidade na clinica do médico (MERHY, 2007).
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Outro tipo de planejamento suscitado nas falas, o planejamento que gira em torno do modo de
trabalhar dos profissionais de caráter individual, pode ser exemplificado nos depoimentos seguintes:

No meu atendimento, eu faço triagem e tenho agendamento dos grupos prioritários [...],
hipertensos, diabéticos, gestantes, são agendados no consultório. E o restante da
comunidade eu faço a triagem pra selecionar aqueles casos mais necessitados pra
tratamentos [...] (PROFISSIONAL 7).
Tem a demanda, [...] do grupo de hiperdia que agente tem reuniões [...], dos adolescentes
das escolas, [...] tem de gestantes, aí [o planejamento] é sempre dirigido a um grupo
(PROFISSIONAL 5).

Toda essa variedade de planejamentos é prevista pela Política Nacional de Atenção Básica
(PNAB) (BRASIL, 2007), que rege o processo de trabalho da Atenção Básica e do Programa Saúde
da Família (PSF). Entretanto eles não são fins em si mesmo, devem ser o resultado de um
planejamento maior, realizado pela equipe de saúde e embasado nas necessidades de seu território e
na realidade local. Quando isto acontece, os planejamentos citados acontecem espontaneamente, as
necessidades de saúde da população atuam como balizadoras do serviço, regulando as atividades de
educação em saúde que devem ser realizadas, o grupo para o qual deve se dar atenção especial nos
atendimentos, os tipos de ocorrências que os dentistas, enfermeiros e médicos devem estar
preparados para atender.
No que tange a resolução dos problemas, ficou claro que os que são resolvidos são os de
cunho curativista evidenciando-se uma redução dos problemas de saúde e medicalização da
assistência. Esta assertiva torna-se evidente no relato a seguir. “Quando ele [o problema que chega
a UBSF] é curativo ele é mais fácil de ser resolvido, já a parte preventiva e a outra parte que
necessita de um envolvimento maior da equipe agente tem uma dificuldade [...]” (PROFISSIONAL
2).
O discurso seguinte além de reiterar o relato apresentado, exemplifica que tipos de problemas
não são resolvidos.
Se for uma diarreia [...] O médico atende ou o enfermeiro atende, já pode passar o soro, se
for uma caso mais grave o médico encaminha; já o alcoolismo agente não pode acabar
assim, apenas agente orienta né?! [...] Foi para o social, agente não pode resolver todos
[problemas de saúde/doença]o que está no nosso alcance agente tenta resolver, mas o que
depende de outras instâncias [pausa] (PROFISSIONAL 4).

Nesta perspectiva os problemas são analisados por uma única óptica, a da explicação
biológica da saúde-doença. Este modo de analisar a realidade e nela intervir, não é o suficiente para
contemplar as necessidades de saúde da população nem o que é preconizado pela PNAB, a qual
versa que a AB deve executar atividades de promoção e a proteção da saúde, a prevenção de
agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde utilizando da rede de
serviços, com vistas à integralidade na atenção ao usuário (BRASIL, 2007).
Para garantir a resolutividade dos problemas apontamos a necessidade de superação da
Clinica executada na UBSF estudada, através de sua reestruturação com vistas ao sujeito,
incorporando na mesma a humanização e o acolhimento do sofrimento (CAMPOS, 2003). Esta
perspectiva de clínica não desconsidera a existência da doença, mas vai além dela. Considera que
ela não existe sem a presença de um sujeito e é melhor definida como problemas de saúde,
determinados e que determinam diversos âmbitos da vida do sujeito, que não sendo identificados,
são medicados e tratados através de procedimentos clínicos e não através da escuta, da intervenção
intersetorial e interdisciplinar requerida em sua resolução (RODRIGUES, 2007).
O estudo evidenciou, ainda, a (des) articulação da equipe no planejamento das atividades e do
modo como cada profissional atua para a resolução dos problemas de saúde identificados no
território, conforme observamos no depoimento a seguir.
[...] tem reuniões [...] de equipe, onde planejamos. Particularmente nós, da odontologia,
agente se reúne com os agentes de saúde e as vezes repassamos [...] quando há alguma
modificação no modo de atendimento, [...] se vai ser demanda espontânea, é mais ou menos
assim o planejamento (PROFISSIONAL 6).
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Esta fala expressa certo nível de articulação entre uma parte da equipe de odontologia e os
agentes de saúde, porém, ainda assim não diz respeito ao planejamento de estratégias para
contemplar os problemas de saúde. Distante dessa perspectiva restringe-se ao repasse de
informações sobre o funcionamento do serviço.
A evidência da desarticulação torna-se também perceptível no discurso do único profissional
que conseguiu relatar o trabalho desempenhado por cada membro de parte da ESF para a resolução
dos problemas. Ele julga a soma dos atos de cada profissional como o um trabalho em equipe, de
acordo com o depoimento a seguir: “[...] o médico diagnostica algum problema [...] ele comunica a
mim pra ver aquele problema, aí eu vou, oriento aquela pessoa, [...] depois peço ao agente de saúde
pra retornar lá pra ver se foi resolvido [...], ela traz a resposta pra mim [...]” (PROFISSIONAL 5).
Observamos, que apesar da existência de uma equipe multiprofissional, o enrijecimento da
organização do trabalho, onde cada profissional executa o que lhe compete, havendo uma divisão de
tarefas bem definidas. Ao medico cabe diagnosticar, ao enfermeiro orientar, ao ACS comunicar a
resolução (SILVA; BATISTELA; GOMES, 2007.)
Esta forma de trabalho em equipe não reconhece, conforme Ceccim (2004), a exigência da
multiprofissionalidade necessária para contemplar as necessidades de saúde da população, a qual
impõe a criação de um novo escopo de saberes resultante da intersecção das competências e
autonomia da cada uma das profissões envolvidas no processo de trabalho, sem, no entanto
dissolver as particularidades profissionais, mas sim reconhecendo suas limitações e fazendo como
que se complementem na busca de uma possibilidade terapêutica.
Em relação a intersetorialidade, de modo geral, na realidade estudada, identificamos
divergências nos relatos, momento em que foi mencionada tanto a existência quanto a ausência da
articulação com outros setores. No primeiro caso os entrevistados afirmaram não haver dificuldade
e os que relataram a ausência explicitaram uma dificuldade no atendimento de suas solicitações
quando buscam outros setores, e que isto contribui a inexistência de resolutividade para os
problemas de saúde, conforme visualizamos na fala a seguir. “Foi para o social, agente não pode
resolver todos [problemas de saúde/doença], o que está no nosso alcance agente tenta resolver, mas
o que depende de outras instâncias [pausa]”.
Este discurso evidencia duas problemáticas marcantes, a de que os problemas sociais não são
determinantes do processo saúde/doença e, consequentemente, não se constituem em foco do
trabalho em saúde nesta UBSF e que não há busca ou alcance da intersetorialidade como medida de
resolução dos problemas quando se percebe seu cunho social.
Desse modo, deixa claro a não realização de ações de saúde com base nos determinantes do
processo saúde-doença e mesmo quando são percebidos, a oferta de serviços limita-se ao que é
convencionalmente ofertado nos muros da UBSF e, deste modo, não considera as capacidades do
território e dos outros setores, bem como não traçam metas para organizar operações de
enfrentamento contínuo pela atuação intersetorial sobre os problemas identificados (BATISTELLA,
2007 B).
Por outro lado, alguns profissionais reconhecem a necessidade de articulação intersetorial,
embora explicitem dificuldade em construí-la, conforme observamos no seguinte depoimento.
Acontece muito de precisarmos desse atendimento com outro setor, [...] mas na pratica, não
funciona não. A dificuldade é muito grande de acesso pra que agente tenha esse
complemento, assim como preconiza o Ministério da Saúde, trabalhar com a
intersetorialidade isso praticamente não existe [...] (PROFISSIONAL 8).

Percebemos nos discursos que a intersetorialidade fica restrita aos documentos oficiais, não
havendo valorização pela gestão, que deixa de lado estratégias e conhecimentos que poderiam
fornecer o apoio logístico que garantiriam uma dinâmica de atenção integral à saúde e as
dificuldades evidenciadas no território (YÉPEZ; BERNARDINO; GOMES 2007). Esta prática
contribui para a fragilidade na resolução dos problemas, já que a sua complexidade torna a
intersetorialidade indispensável para contemplar as diversas dimensões do processo saúde/doença
(BATISTELLA, 2007B).
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Na realidade estudada, quando alcançada, a intersetorialidade foi descrita de três formas, ou
seja, através da realização de ações focais e esporádicas, como a solicitação de retirada de lixos de
terrenos baldios e, pelo acesso aos próprios equipamentos sociais do território, como a solicitação
do espaço das escolas para realização de ações educativas. Ou, ainda, por meio da procura do
Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para denúncias de abuso sexual, bem como
pelo contato com outros serviços do setor saúde, por meio da busca ativa de focos de dengue pelos
agentes de endemia e/ou solicitação do transporte para visita domiciliar.
Nestes modos de intersetorialidade, percebemos que as atividades executadas nos
equipamentos sociais da área são “planejadas” ou impostas pelo setor saúde, sob a forma da UBSF
e que não há uma discussão horizontal acerca do que cada instituição que a compõe tem a
contribuir, sobre o que considera relevante e prioritário a ser trabalhado e que metas serão
alcançadas (SILVA & RODRIGUES, 2010).
Além deste aspecto, a “intersetorialidade” embutida na realização de atividades educativas
apresentam-se na forma de prestação de serviços de caráter assistencial-curativista ou, no máximo,
preventivista, limitando-se a orientações acerca da saúde bucal, evidenciando a inexistência de
atividades de promoção da saúde, o que reduz o potencial da ESF e da intersetorialidade para
intervir nos determinantes sociais do processo saúde-doença (SILVA & RODRIGUES, 2010).
Observamos, também, nesta realidade, a transferência de responsabilidade para outro serviço e não
uma articulação com vistas à resolução dos problemas.
Na realidade estudada, identificamos limites para a realização do trabalho na UBSF, por meio
da interpretação das falas dos profissionais. Além destes, outros foram elencados pelos
profissionais. São limites relativos à falta de recursos materiais; falta e dificuldade de recursos
humanos; problemas na rede de saúde, como os encaminhamentos para outros níveis de atenção;
problemas organizacionais na distribuição do território, como o grande contingente populacional na
área de abrangência da UBSF e; problemas referentes ao território como a violência e não adesão/
colaboração dos usuários, bem como a rotatividade dos usuários na área. Estes limites repercutem
no desenvolvimento do trabalho na atenção básica e no acesso dos usuários aos serviços de saúde e
consequentemente na resolução dos problemas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observamos que a identificação dos problemas na UBSF estudada não contempla a realidade
de sua área de abrangência. Isso decorre, entre outros aspectos, dos frágeis modos de conhecer a
realidade e da redução dos modos de compreender o processo saúde/doença, ocasionando a
realização de atividades que não garantem a resolutividade dos problemas. Fato que é agravado pela
fragilidade do planejamento coerente com a realidade do território, da ausência do trabalho em
equipe, dos limites da intersetorialidade e das deficiências da própria rede de saúde. Apontamos
para a necessidade de fortalecimento do PSF por meio da capacitação dos profissionais e da gestão,
bem como da melhoria das condições de trabalho na qual ocorre o trabalho em saúde, além do
reordenamento da rede de serviços como forma de minimizar a sobrecarga de outros níveis de
assistência no município de Mossoró-RN e garantindo um serviço de qualidade aos seus usuários.
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RESPOSTAS COMPORTAMENTAIS DE SAGUI, Callithrix jacchus, APÓS
FORMAÇÃO DE PARES HETEROSSEXUAIS, USADA COMO POTENCIAL
AGENTE ESTRESSOR
Joselena Mendonça Ferreira1; Ana Cláudia Sales Rocha Albuquerque2; Ana Cecília de Menezes
Galvão3; Kamila Barbosa dos Santos1; Nicole Leite Galvão Coelho4
RESUMO: O objetivo deste trabalho foi investigar como o Callithrix jacchus responde a situações
de estresse em meio ao desafio ambiental social, a partir da reunião de pares (macho-fêmea), para a
contribuição na validação dessa espécie como modelo experimental em pesquisas relacionadas.
Foram utilizadas 4 díades heterossexuais de animais adultos. O trabalho foi dividido em duas fases
experimentais: Fase basal (FB), de isolamento e Fase 1 (F1), fase de reunião de pares. A FB teve
duração de 28 dias, durante a qual os animais foram mantidos em gaiolas individuais (2x2x1m) e as
coletas realizadas em dias alternados. Na F1 os animais foram transferidos aos pares para 4 novas
gaiolas, e as coletas de dados foram realizadas durante 7 dias, diariamente. Os comportamentos
analisados foram: autocatação, marcação de cheiro e piloereção. A análise estatística foi realizada a
partir dos testes ANOVA de Friedman e Wilcoxon.. Para todos os testes o valor de significância p
foi fixado em p≤0,05. Nos machos não foi observado alterações entre as fases nas frequências
comportamentais. Nas fêmeas não foram observados alterações nas frequências de marcação de
cheiro e auto-catação, porém, para a frequência de piloereção foi observado alterações na F1. Foi
possível entender que a espécie C. jacchus se comporta de forma diferenciada com respostas
sexualmente dimórficas a partir da reunião de pares heterossexuais. Estes resultados representam
uma contribuição no entendimento de estratégias comportamentais da espécie quando em contato
com parceiros sociais, sendo estes um bom indicador de respostas ao estresse.
PALAVRAS-CHAVE: Callithrix jacchus; Comportamento; Desafio social; Estresse.

INTRODUÇÃO
O estudo de modelos animais utilizados na bioexperimentação vem sendo aplicado para
os mais diversos fins e tem evidenciado, dentre os muitos ramos de estudo da etologia, a
necessidade de uma melhor compreensão e aperfeiçoamento nas áreas de conservação e manejo dos
recursos naturais, neurobiologia, bem-estar animal e compreensão do comportamento humano
(SNOWDON, 1999).
Uma das formas de entender os padrões comportamentais dos modelos animais
utilizados nessas pesquisas, validando determinadas hipóteses vinculadas a elas, é o estudo do
estresse (MORGAN; TROMBORG, 2007). Isso porque durante o processo de evolução na
naturezaos animais desenvolveram mecanismos de ativação de seus sistemas regulatórios
alostáticos, responsáveis pela ativação da resposta ao estresse, para tornarem possível o
enfrentamento em situações de crise diante de desafios impostos pelo ambiente social e/ou físico.
Assim, quando um animal passa por determinada situação de crise é possível mensurar seus níveis
de estresse a partir da análise comportamental e neuroendócrina do mesmo (MCEVEN, 2000).
A aplicação da modificação do ambiente social como agente estressor vem sendo
utilizada em várias espécies e tem por objetivo analisar respostas comportamentais de natureza
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psicológica e de base etológica, pois estes estímulos são considerados agentes estressores próximos
aos enfrentados em ambiente natural (BARROS; TOMAZ, 2002).
Dentre os modelos animais mais utilizados, o sagui comum (Callithrix jacchus
,Linnaeus, 1758) tem sido bastante empregado em estudos em ambiente de cativeiro devido ao seu
pequeno porte, padrões comportamentais conhecidos, plasticidade ambiental e proximidade
filogenética com a espécie humana. Quanto a este último, a utilização de modelos animais que
sejam filogeneticamente mais próximos aos humanos, como primatas não-humanos, facilita a
extrapolação em estudos relacionados ao estresse, pois, nesse aspecto, estes animais geralmente
apresentam validação etiológica e funcional (ANSMAN; MATHESON, 2005).
No que se refere a modificações do ambiente social em C. jacchus, análises do quanto
as variações comportamentais relacionadas a sistemas hierárquicos (entre animais subordinados e
dominantes), interações entre o casal reprodutor e ainda separação do convívio social em machos e
fêmeas dessa espécie, tem mostrado o quanto esse fator pode ser uma eficiente fonte referente a
agentes estressores (casal reprodutor: SALDANHA et al., 2005; posto social em fêmeas: ZIEGLER
et al. 2005; separação do grupo: SILVA et al., 2008). Isso porque é possível mensurar padrões
comportamentais em meio a agentes estressores através de determinados comportamentos presentes
em seu etograma, como catação (individual e coletiva), piloereção, marcação de cheiro,
vocalização, contato, dentre outros (STEVENSON; POOLE, 1978).
Estudos relacionados ao convívio social muitas vezes são a melhor forma de detectar,
através das interações com o(s) respectivo(s) companheiro(s) do animal, fontes extras de
estimulação de determinados comportamentos espécie-específicos (BROOM, 1991). Dessa forma, o
presente trabalho teve como objetivo investigar como o C. jacchus responde, de forma
comportamental, a situações de estresse em meio ao desafio ambiental social, a partir da reunião de
díades heterossexuais, para a contribuição na validação dessa espécie como modelo experimental.
MATERIAL E MÉTODOS
Foram utilizadas quatro díades heterossexuais de animais adultos do sagui (fêmeas: 966,
1012, 1016, 1074; machos: 915, 1043, 1045, 1049), provenientes de ambientes de cativeiro, do
Núcleo de Primatologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). A
experimentação ocorreu durante o primeiro semestre do ano de 2012, sendo que esses animais
tiveram um período de habituação às pesquisadoras, e foram submetidos ao protocolo nutricional e
higiênico-sanitário adequado para a criação dessa espécie em ambiente de cativeiro.
O trabalho foi dividido em duas diferentes fases experimentais: a Fase basal ou Fase
controle (FB) e a Fase 1 (F1), esta última funcionando como agente social estressor. A Fase basal
(FB) teve duração de vinte e oito dias, durante os quais os animais foram mantidos individualmente
em oito gaiolas de alvenaria com medidas de 2,0 x 1,0 x 2,0 m possuindo teto e parede posterior de
tela de arame. Nesta fase, que teve como finalidade estabelecer um perfil comportamental para cada
animal, as coletas de dados foram realizadas em dias alternados. Na segunda fase, de ambiente novo
(F1), os animais foram transferidos formando pares heterossexuais, para quatro novas gaiolas
similares às gaiolas da fase FB e as coletas de dados foram realizadas durante sete dias
consecutivos. As coletas de dados dos animais foram realizadas sempre no horário entre as 6:30 8:30h da manhã para evitar influências do ritmo circadiano sobre os comportamentos. Adotando-se
o etograma de Stevenson e Poole (1978), os comportamentos analisados foram os de autocatação,
marcação de cheiro e piloereção individual, os quais podem sofrer modificações em situações
estressantes.
A análise estatística foi realizada a partir dos testes ANOVA de Friedman e Wilcoxon,
utilizados para investigar possíveis variações dos comportamentos entre as fases. Para todos os
testes o valor de significância p foi fixado em p≤0,05.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para os machos não foi observado alterações entre as fases na frequência de
marcação de cheiro (Wilcoxon: z=-1,658 p= 0,097), de piloereção individual (Wilcoxon: z=-0,114
p=0,909) e no tempo de auto-catação (Wilcoxon: z=-0,589 p=0,556), (Figuras 1, 2 e 3).

Figura 1: Frequências de marcação de cheiro em machos de C.
jacchusantes e após a mudança de ambiente social. FB= fase basal e F1=
fase de formação dos pares. ANOVA de Friedman e Wilcoxon, p≤0,05

Figura 2: Frequências de piloereção individual em machos de C.
jacchusantes e apósa mudança de ambiente social. FB= fase basal e F1=
fase de formação de pares. ANOVA de Friedman e Wilcoxon, p≤0,05.
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Figura 3: Tempo de duração de auto-catação em machos de C.
jacchusantes e apósa mudança de ambiente social. FB= fase basal e F1=
fase de formação de pares. ANOVA de Friedman e Wilcoxon, p≤0,05.
Quando foram analisados os comportamentos das fêmeas durante o experimento de
formação de pares heterossexuais, não foram observadas alterações nas frequências de marcação de
cheiro (Wilcoxon: z=-0,517 p= 0,605) e no tempo de auto-catação (Wilcoxon: z=-0,673 p=0,501),
como mostrado nas figuras abaixo:

Figura 4: Frequências de marcação de cheiro em fêmeas de C.
jacchusantes e apósa mudança de ambiente social. FB= fase basal e F1=
fase de formação de pares. ANOVA de Friedman e Wilcoxon, p≤0,05.
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Figura 5: Tempo de duração de auto-catação em fêmeas de C.
jacchusantes e apósa mudança de ambiente social. FB= fase basal e F1=
fase de formação de pares. ANOVA de Friedman e Wilcoxon, p≤0,05.

E para a frequência de piloereção individual (Wilcoxon: z= -3,065 p= 0,002) foi
observado alterações estatisticamente significativas, como mostra a figura 6.

Figura 6: Frequências de piloereção individual em fêmeas de C.
jacchusantes e apósa mudança de ambiente social. FB= fase basal e F1=
fase de formação de pares. ANOVA de Friedman e Wilcoxon, p≤0,05.
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No presente estudos comportamentos em machos não obtiveram alterações nas
frequências entre as fases analisadas (FB e F1), porém, quando comparados com os níveis
comportamentais nas fêmeas percebe-se que nessas o comportamento de piloereção individual foi
relevante na F1, após a formação de pares heterossexuais.
Ribeiro et al. (2007), demonstraram que a resposta comportamental nessa espécie é
sexualmente dimórfica, onde fêmeas utilizam estratégias diferenciadas dos machos. Em seu estudo,
com oito díades isossexuais (quatro pares de cada sexo) onde os animais foram analisados em três
fases (FB: fase basal; fase F1: formação de pares, e fase F2: separação), as fêmeas também
apresentaram maiores índices dos comportamentos de piloereção e de marcação de cheiro após a
reunião (fase F1). Embora com maior intensidade do que no presente estudo, os índices encontrados
são justificados pelos autores, onde estes analisaram díades em queos parceiros sociais possuíam o
mesmo sexo, e entre fêmeas geralmente os comportamentos agonísticos se expressam com maior
intensidade do que entre machos, devido ao sistema mais rígido de dominância entre elas. Embora
no nosso estudo tenham sido observadas díades heterossexuais, também foi possível identificar, nas
fêmeas, maiores índices de comportamento de piloereção individual quando comparadas com os
machos.
Barbosa e Mota (2004) também observaram mudanças nos índices de interação social
entre pares heterossexuais de C. jacchus em cativeiro, de acordo com os dias da semana que
possuíam maior e menor movimentação de tratadores e pesquisadores no local. No estudo foi
constatado que o comportamento de marcação de cheiro obteve maior intensidade nos machos
durante a semana, quando comparado com estes no período de fim de semana. Outros
comportamentos, como proximidade e catação social também foram analisados, sendo que estes
obtiveram seus maiores níveis nos fins de semana, onde se tinha uma menor movimentação de
pessoas no local. Isso indica que além do convívio social na modulação dos comportamentos, o
ambiente físico também pode influenciar as interações entre pares heterossexuais dessa espécie.
Galvão-Coelho et al. (2008) estudando machos e fêmeas dessa espécie, demonstraram
que os índices do comportamento de marcação de cheiro,quando relacionados às frequências de
cortisol fecal basal, apresentaram correlações positivas significativas, o que evidenciou que este
comportamento é um bom indicador de alternativa de redução de estresse para a espécie.
Porém, como os dados obtidos no presente estudo não demonstraram um aumento
significativo da marcação de cheiro e da autocatação entre as duas fases (FB e F1), isso pode
significar que a presença do parceiro social, apesar de não promover redução desses
comportamentos indicadores de estresse, também não causou uma elevação dos mesmos, indicando
que os animais, quando mantidos na presença de um parceiro social podem apresentar variações
individuais referentes aos diferentes comportamentos indicadores de estresse.

CONCLUSÃO
Foi possível verificar, a partir dos resultados obtidos no presente estudo, que a espécie
Callithrix jacchus apresenta diferenças comportamentais individuais com respostas sexualmente
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dimórficas a partir da formação de pares heterossexuais. As respostas diferenciadas só foram
demonstradas no comportamento de piloereção entre machos e fêmeas, onde as últimas obtiveram
maiores índices quando submetidas a agentes estressores sociais. Estes resultados podem
representar uma contribuição para o entendimento acerca das estratégias comportamentais da
espécie quando em contato com parceiros sociais, onde nas fêmeas os comportamentos relacionados
ao sistema alostático se apresentam de forma mais acentuada.
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SABERES E FAZERES DA ENFERMAGEM NA ATENÇÃO A SAÚDE AS TRAVESTIS
Glauber Weder dos Santos Silva1; Maura Vanessa Silva Sobreira2
RESUMO: O objetivo da presente pesquisa foi investigar a prática de enfermeiros da atenção
básica no tocante a assistência à população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais –
LGBT, com ênfase a travestis. Uma investigação exploratória, com abordagem qualitativa,
realizada com uma entrevista semi-estruturada, aberta, como instrumento. A coleta foi realizada no
período de dezembro/2011 a fevereiro/2012, com 12 enfermeiros atuantes na Atenção Básica do
município de Caicó/RN, sendo a pesquisa aprovada no Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, com CAAE nº 0031.0.428.000-11, protocolo nº
035/11. A análise foi realizada a partir do Pensamento Complexo, com uma abordagem aberta sobre
as questões éticas e atuais da sociedade. Evidenciou-se o pouco conhecimento de enfermeiros da
atenção básica sobre diversidade sexual, pouca ou nenhuma aproximação com essa parcela da
população usuária dos serviços de saúde. Conclui-se que uma formação voltada para a
responsabilidade social e que informação, capacitação e aproximação com esta população poderão
ajudar na efetivação de direitos humanos.
PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem; Equidade; Políticas Públicas; Travesti.
INTRODUÇÃO
O Sistema Único de Saúde – SUS, criado pela Constituição, baseia-se em um conjunto
de princípios, entre eles o da universalidade, segundo o qual todos têm direito a saúde de forma
gratuita e em todos os seus níveis de complexidade; integralidade, oferecendo todas as modalidades
de atendimento necessárias e com entendimento pautado nos determinantes do processo saúdedoença da população e descentralização, possibilitando autonomia no fazer saúde, reconhecendo
particularidades das demandas geradas pelos serviços.
Outro princípio desdobrado da integralidade é a equidade, que entende a saúde como
um sistema complexo, onde todos têm direitos de gozá-la em toda sua plenitude, sem diferenciar
usuários por cor, raça, sexo, gênero e orientação sexual, idade, naturalidade, etc.
A Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e
Transexuais – LGBT’s, foi formalizada em 2009 através do Conselho Nacional de Saúde, do
Ministério da Saúde, com o objetivo de garantir um serviço de saúde equânime para esta população,
utilizando como meio norteador o processo de humanização no acolhimento, formalizado dessa
forma os princípios norteadores do SUS.
A defesa do atendimento e de políticas específicas para tal grupo justifica-se pelo
enfretamento aos efeitos sociais da discriminação e da exclusão social, fortemente relacionado ao
processo saúde-doença. Isto, entendendo que sofrimento psíquico e social ocasiona a mudança do
perfil de saúde.
A Enfermagem, como profissão promotora do cuidar, colabora através de seus
processos de trabalho (gerenciar, ensinar/aprender, pesquisar, assistir/intervir) na formalização de
políticas para as minorias sociais, quebrando hegemonias, ajudando a naturalizar a prática social da
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diversidade sexual, mudando a sociedade, influenciando uma assistência que não seja respaldada no
preconceito/homofobia institucional (SOUSA, et al, 2011).
Dessa forma, essa investigação foi realizada em conjunto com a Universidade do Estado
do Rio Grande do Norte e a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Caicó/RN,
onde foi feita a análise do discurso de enfermeiros atuantes na atenção básica do município sobre
políticas públicas para LGBT’s, conhecimento sobre diversidade sexual, identidade de gênero e a
prática da enfermagem nesse segmento. A ênfase foi dada a identidade de gênero Travesti pelo
estigma social sofrido pela mudança no comportamento.
O objetivo desse trabalho foi investigar a prática de enfermeiros da atenção básica no
tocante a assistência a população de lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros – LGBT, com ênfase
as travestis.
MATERIAIS E MÉTODOS
O presente estudo é uma pesquisa do tipo exploratória com abordagem qualitativa. O
método qualitativo difere, em princípio, do quantitativo à medida que não emprega um instrumental
estatístico como base do processo de análise de um problema. Não Além de ser uma opção do
investigador, justifica-se, sobretudo, por ser uma forma adequada para entender a natureza de um
fenômeno social (RICHARDSON, 1999).
As coletas foram realizadas nas Unidades Básicas de Saúde – UBS’s, da Estratégia
Saúde da Família, do Município de Caicó/RN, entre dezembro de 2011 e fevereiro de 2012, em 12
UBS’s, com uma população total de 16 enfermeiros, sendo a amostra prevista 13 enfermeiros, com
12 entrevistas realizadas, sendo descartada uma por indisponibilidade do sujeito em participar da
pesquisa.
Para participar da pesquisa, foi utilizado o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido, previsto nas normas de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (BRASIL, 2009) e
utilizado como instrumento de pesquisa uma entrevista, que conforme Andrade (2006) constitui
uma técnica eficaz na recolha de dados fidedignos para elaboração de uma pesquisa, desde que seja
bem elaborada, bem realizada e interpretada.
As entrevistas foram gravadas em dispositivo de MP4, a fim de manter a fidedignidade
dos depoimentos e os discursos analisados a luz do Pensamento Complexo, do teórico francês
Edgar Morin. Sobre o pensamento complexo, segundo Morin (2011), é uma abordagem
transdisciplinar da realidade e surge forçosamente como uma necessidade deste projeto da reforma
do pensamento sobre a abordagem a diversidade humana e se apresenta como uma metodologia
aberta, ferramenta indispensável para abordar questões de nosso tempo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Caracterização dos Participantes da Pesquisa
A primeira parte da pesquisa dedicou-se a caracterização dos profissionais participantes.
Em relação a identidade de gênero, cinco responderam ser do gênero masculino, equivalente a
41,6%, e 7, do gênero feminino, igual a 58,3%. Segundo Gelbcke (1991) apud Barba, Matos e
Fonseca (2000), a enfermagem é construída quase que exclusivamente pelas mulheres e um dos
motivos pela eleição da profissão é o papel que elas desenvolvem na sociedade.
Sobre a idade dos participantes, três, 25%, estão na faixa-etária entre 20 e 24 anos, oito
(66,6%) têm entre 25 e 29 anos e um (8,3%) entre 30-34 anos de idade, de acordo com as opções da
entrevista, predominando a representação jovem dos profissionais que atuam na Estratégia Saúde da
Família – ESF. Ainda, foi possível observar tempo de formação e serviço recente, que variou
principalmente entre 1 e 4 anos. Seis participantes, 50%, estão trabalhando nos serviços de saúde há
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1 ano; dois (16,6%) há dois anos; dois (16,6%) entre 3 e 4 anos e dois (16,6%) entre 5 e 10 anos.
Essas características contribuem na consolidação da ESF, possibilitando mudanças na práxis do
fazer saúde, já que a recente formação traz traços dos novos paradigmas emergentes na saúde
(MARQUI et al, 2010).
Quanto ao tempo de atuação na ESF, os dados mostram que a grande maioria (50%)
atua na Estratégia há apenas um ano, onde 25% atuam há menos de um ano e 25% entre dois e dez
anos. Esta realidade, de pouco tempo na ESF, também pode se apresentar de maneira dificultosa na
organização do processo de trabalho em enfermagem, pois gera instabilidade de vínculos na
territorialização pela grande rotatividade desses profissionais na unidade básica, sempre buscando
melhores condições e salários onde for possível.
Percepção dos enfermeiros da ESF sobre diversidade sexual e políticas públicas para LGBT’s
Na segunda parte da pesquisa, foi construído um questionário semi-estruturado a fim de
caracterizar o conhecimento dos enfermeiros sobre diversidade sexual e políticas públicas e a práxis
destes profissionais no atendimento ao público de LGBT’s. Seis perguntas foram utilizadas e são
articuladas entre diversidade sexual, identidade de gênero, homofobia, políticas públicas e
acolhimento na assistência.
A primeira pergunta versou sobre o entendimento que os entrevistados possuem sobre
diversidade sexual. Então temos uma primeira relação de respostas. O entrevistado nº 01 fala: “a
opção sexual que ela tem, seja gay, lésbica, certo!?”, o nº 02 “opções sexuais, as imposições sexuais
também né, então nós percebemos que no nosso meio existem héteros, gays, bisexuais, travestis, lésbicas”, o
nº 06: “sua escolha sexual, se você vai ser homossexual, se você vai se envolver só com homem, se envolver
com mulheres, se envolver com os dois” e o nº 09: “cada pessoa age e ver a questão de como expressa,
usando seu corpo”. Aqui foi possível identificar a variedade de sexualidades possíveis e que são
destaques nas falas.
Diversidade sexual diz respeito a variedade de sexualidades possíveis, entre elas a
heterossexualidade, homossexualidade masculina e feminina, bissexualidade. Foucault (1984, p. 97)
define a sexualidade como
o nome que se pode dar a um dispositivo histórico: não à
realidade subterrânea que se aprende com dificuldade, mas à
grande rede de superfície em que a estimulação dos corpos, a
intensificação dos prazeres, a incitação ao discurso, a formação
dos conhecimentos, o reforço dos controles e das resistências,
encadeiam-se uns aos outros, segundo algumas grandes
estratégias de saber e poder.

Ilustrando as falas de Foucault, o entrevistado nº 05 diz “diversidade sexual é você ser o
que você é, sem se prender a questões éticas, a questões de família, você poder ser o que você é!”, o nº 08:
“a opção, como a pessoa se identifica com relação a sua sexualidade” e o nº 09:
“qualquer relação que você tenha com a pessoa, com outra pessoa, já é uma
relação de sexualidade, que acontece com duas pessoas que tem um sexo, seja
feminino seja masculino”.

Neste momento, remete-se a complexidade, num jogo também de diversidade humana
como experiência para entender a dinâmica da sociedade e como ela se organiza. No instante em
que este sociedade se faz de seus integrantes, sujeitos de deveres e direitos, são esses mesmos que a
produz da forma como se encontra a fim de organizar a convivência, este sociedade também produz
efeitos sobre os indivíduos ao ponto destes não conseguirem se modelar a ela. Na diversidade
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sexual é perceptível essa ideia na negação de direitos a lésbicas, gays, bissexuais, travestis e
transexuais.
As respostas sobre o conhecimento a respeito da homofobia e como possivelmente ela
se manifesta. surgiram da seguinte forma: a nº 01 diz que é “fobia à pessoas do que tem a opção pelo
mesmo sexo”, a nº 03: “Homofobia é a aversão a homens que gostam de outros homens... as lésbicas, as
travestis, os transexuais”, a nº 05 “É a aversão a travestis, a homossexuais”, a nº 06: “aversão a todos com
escolhas sexuais diferentes da hétero”, e a nº 10: “fobia que existe ao tratamento que existe com

homossexual”.

Nestes discursos, os enfermeiros demonstram conhecimento parcial para se identificar
situações de homofobia, principalmente ocorridas dentro dos serviços de saúde. Com o intuito de se
confirmar essa percepção, é necessário saber identificar como essa fobia se manifesta. A entrevista
nº 01 relata que “pode se manifestar por bullying né, e outras atitudes preconceituosas” e a nº 02 “é uma

violência contra a classe dos homossexuais na qual as pessoas por questões culturais são, de certa forma,
abominam essas pessoas”. As demais respostas não conseguiram contemplar o verdadeiro conceito.

Assim, saber o significado e não poder identificar fatores que acarretam em ações de preconceito
pouco fará efeito na proposta da erradicação de mazelas sociais.
Outro fator que foi identificado é a homofobia internalizada. Em um mesmo discurso, a
entrevista nº 09, o entrevistado afirma que

“a homofobia acaba não enxergando a pessoa como ser humano, resume a pessoa
como gosta da pessoa do mesmo sexo, e isso, a sociedade acaba negando,
querendo rejeitar”.

Ele articula o conceito de homofobia a uma exclusão social de indivíduos formadores
dela e se posiciona contra a socialização de pessoas homossexuais. Representa uma parcela da
sociedade onde se fala na humanização do respeito a diversidade, mas que pouco consegue fazer
para alcança-la.
Na pergunta nº 03, questionou-se aos enfermeiros se eles sabem quem são as travestis.
As respostas variaram num discurso que em poucos momentos identificou o travesti como uma
identidade de gênero com construção social. O entrevistado nº 1 nos diz que “travesti são homens...
que se vestem de mulher sendo que ela não tem aquela identidade tão formada quanto o gay”, o nº
02 que são “pessoas que resolvem se vestir, é, de, se vestir com os hábitos culturais do sexo
oposto”. Nesse sentido, a entrevista nº 03 diz: “a maioria são homens, num sei se existe assim no
caso as mulheres que também né, se traves.. se vestem de homem, mas assim, as que eu mais vejo
são homens que eles se vestem de mulher”; e a nº 09:
“... quando ele nasceu do sexo masculino, perante a sociedade ele deve vestir
calção, bermuda, cueca, camiseta e pra mim um travesti, é quando o homem ele
opta por vestir-se como mulher, deixar o cabelo crescer, suar blusinha, usar top,
usar shortinho, usar calcinha, usar salto alto, usar vestido, vestir-se como pessoa
do sexo feminino sendo ele nascido no sexo masculino”.

Diante do exposto, vê-se que o discurso é centrado na figura da travesti como uma
pessoa do sexo masculino que se transveste do sexo feminino a fim de sê-lo. Aqui, são
caracterizados apenas por suas roupagens, comportamento e cabelo.
Don Kulick (2008), em seu livro etnográfico, afirma que travestis, neste caso do sexo
masculino para o feminino (o contrário também é possível) não se afirmam como mulheres,
desejam apenas viver como mulheres, tratado por nomes femininos, modificando o próprio corpo,
mas que mantêm o pênis como ponto principal de prazer, que travesti é um dos poucos casos onde
se altera o corpo para ser semelhante ao sexo oposto, mas não reivindica a subjetividade deste sexo
oposto.
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Concordando com o discurso de Kulick, o entrevistado nº 03 ainda afirma que “eles as
vezes fazem mudanças físicas”. Essas mudanças são ocasionadas tanto pelo alcance da feminilidade

como exigências da profissão de mais fácil acesso a elas, a prostituição. Berkins e Fernández (2005)
afirma que essas modificações, que incluem uso de silicone industrial e anabolizante, ocorrem tanto
por satisfação na transformação do corpo como para atender os desejos da clientela na prostituição.
Ainda, para Bernini (2011), o travesti é um ser transformador do futuro. Não por saber
que ele será o responsável pela mudança no entendimento das relações de gênero, mas por permitir
entender e compreender, numa reflexão crítica o presente no qual todos são desde sempre travestis
em gênese.
Assim, o enfermeiro deve poder identificar essas transformações e agir na redução de
danos, considerando que na maioria das vezes as transformações ocasionam casos de tromboses,
convulsões, infecções por HIV, Hepatite C e outras doenças infectocontagiosas. Pode ser orientador
das práticas alternativas em sexo, contribuindo com a educação em saúde como meio de articular o
conhecimento cientifico e a prática popular.
Na questão nº 04 do roteiro de entrevista, foi necessário saber se os enfermeiros
conhecem alguma política pública, lei ou projeto de lei destinada para população de LGBT’s.
Entrevistado nº 01 diz que “A única que eu sei é a do casamento gay”. Aqui ele se refere a inserção da
união estável homossexual no código civil brasileiro, possibilitando e proporcionando direitos
iguais a favor do casamento civil, herança, pensão previdenciária e alimentícia em caso de
separação, licença médica, comunhão parcial de bens e futuramente a facilidade de adoção, entre
outros benefícios concedidos aos casais.
A conquista de representação no Conselho Nacional de Saúde (CNS), pelo segmento
LGBT, em 2006, abre um novo sentido na atuação do movimento nos processos de participação
democrática pela população no SUS, permitindo e promovendo o debate constante de forma
estratégica e permanente sobre a orientação sexual e a identidade de gênero e suas repercussões na
saúde.
Aparecem também discursos afirmando a inexistência dessas políticas, como na
entrevista nº 07 “Não, eu não tenho conhecimento. A última capacitação que nós tivemos é em relação a
saúde do homem”, na nº 09 “uma política em si voltada pra os gays, eu posso estar errada, mas eu acredito
que ainda não existe”. E em alguns casos, já se ouviu falar, mas não há o interesse de se aproximar,
como na nº 03 “Eu até conheço, mas eu não lembro agora, já ouvi falar” e nº 04 “Eu já ouvi falar, não sei
ao certo se realmente existe, que existem políticas voltadas para o atendimento preferencial”. O
profissional precisa emergir complexamente junto com a população na elaboração de políticas e na
execução dessas, participante do movimento social, obtendo êxito na proposta de um mundo
humano e coletivo.
Pode ainda ser evidenciada a falta de informação gerada também na formação
universitária. O entrevistado nº 10 diz
“Acredito que leis, projetos de leis, tenha! De proteção a essas pessoas que hoje
são muito vítimas de preconceito, principalmente quando se refere a doença “x”
ou “y”, até mesmo dentro das estratégias, dentro das unidades, dentro dos
serviços de saúde, dentro da sociedade em geral, hoje, políticas públicas a gente
tem pouco conhecimento devido a gente não ter, não ter o serviço em si, a
graduação em si ser deficiente nesse sentido e o serviço de saúde não oferecer
capacitações apropriadas para se discutir essa temática”

Deixa clara a ineficiência das políticas lançadas pelo governo, pois não se chega até os
serviços básicos de saúde informações e capacitações para o atendimento ao público de LGBT’s.
Por fim, a entrevista nº 12 menciona o Projeto Complementar de Lei nº 122: “Essa
contra a homofobia”. Este projeto visa complementar a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989,
conhecida como a Lei do Racismo, e altera seu texto para incluir tais discriminações no conceito
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legal de racismo que abrange, atualmente, a discriminação por cor de pele, etnia, origem nacional
ou religião.
Sobre a prática no atendimento em sáude, na pergunta nº 05, foram questionados se já
haviam atendido alguma travesti em seu consultório. O discurso aqui foi bastante repetitivo, não
tendo atendido, ou não soube identificar, travestis. A entrevista nº 02: “Não, até o momento não”; nº
04: “Não, até hoje não houve procura, pelo menos aqui que é o primeiro local que eu trabalho. Não houve
procura de nenhum travesti pelo atendimento aqui no consultório”; nº 06 “Nunca. Eu já atendi muitos
homossexuais, bissexuais, mas travestis não, nenhuma”; nº 08: “Não, nenhuma travesti. O tempo que tenho
de formado, se é, alguém nunca me procurou se identificando ou com caracterização como travesti não” e a
nº 12:
“homossexuais sim, mas travesti de certeza não. Se eles, se essas pessoas que
atendi praticam, como é que eu posso dizer... praticam atividade de travesti.
Homossexuais eu já atendi, já atendi vários na unidade”.

O pouco ou nenhum contato com travestis impossibilita um atendimento integral,
considerando a subjetividade de identidade de gênero. Negar ou não perceber essa característica
acarreta numa oferta de serviço de saúde curativista, onde importa a condição de saúde
morfofisiológica e que problemas cognitivos de formação não seriam importantes para o processo
saúde-doença do usuário.
Apenas as entrevistas nº 01: “Duas” e a nº 10: “Já, já atendi pra... Na oportunidade foi só
para consulta de rotina, solicitação de exames”. Nesse momento, não houve nenhuma preocupação em
uma anamnese eficaz, onde se pudesse perceber e instigar o lado social da doença e saúde, que pode
ser modificado através do preconceito institucional, onde não se enxerga a dignidade da pessoa
humana e suas variações.
Na última pergunta da entrevista, questionou-se se, de acordo com a identidade de
gênero dos usuários, como deveriam ser tratados. De acordo com a Carta dos Direitos dos Usuários
da Saúde (BRASIL, 2009), em seu terceiro princípio, é direito de todo cidadão o acesso a um
atendimento acolhedor, humanizado, livre de qualquer tipo de discriminação por raça, cor, sexo,
orientação sexual, identidade de gênero, características genéticas e condições sociais ou
econômicas. E mais especificamente, que a identificação pelo nome e sobrenome deve ser feita pelo
nome que o usuário prefere ser chamado, independente do registro civil e o registro deve ser feito a
este modo, não podendo ele ser chamado por nome genérico, número, classificação de doença, de
forma preconceituosa e desrespeitosa.
Assim, temos a entrevista nº 01: “como é que você quer ser tratada? Pelo nome ou mudança
de gênero? A gente sempre conversa sabre isso”, a nº 04: “Então temos que fazer um acolhimento e nesse
acolhimento descobrir como essa pessoa quer ser tratada. Se pelo seu nome que ela usa na identidade ou
pelo seu nome de travesti”, a nº 06: “eu vou tratar como ele gostaria de ser tratado, se ele se identifica
como uma mulher, eu vou tratá-la como uma mulher, se se identifica como homem, vou tratar como
homem”, a nº 07:

“na verdade, tem a parte fisiológica que você tem que considerar, mas eu ia buscar
também uma... eu ia conversar pra saber qual a forma que ela gostaria que fosse
tratada, entendeu, porque fisiologia você não pode negar, mas aí tem a forma
como ela gostaria de ser tratada também né”

Para estes enfermeiros, é importante considerar a particularidade de ser chamado pela forma
como se quer e como se percebe enquanto do gênero masculino, feminino ou travesti. Kulick (2008)
revela isso quando diz que a identificação de travetis com o papel feminino é sempre ressaltada,
inclusive no uso de nomes socialmente vistos como de mulher.
Contrário a este discurso, temos a entrevista nº 05:
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“Eu trato pelo que ele é de verdade, se for homem, por homem, por mais que fez
o... que seja que ficou mulher como travesti, eu trato ele como homem, mas
abrindo exceções para questões que são típicas de homossexuais, assim, por
exemplo, vem me fazer uma pergunta, um homem vem me fazer uma pergunta em
relação a uma coisa que poderia acontecer ele fazendo relações, ele fazendo, ele
tendo atitudes de mulher, né, então, ele é o homem, mas está se comportando como
mulher”,

E a nº 11: “porque se for um homem vestido de mulher, em questões fisiológicas, vou ter que
tratar como homem porque ele é um homem”.
Já é nítido que o uso e aceite do nome social de travestis em ambientes sociais e
comunitários eleva sua alta estima, (re)socializa-o, fazem se sentirem mulher, recebendo atributos
adequados e relações apropriadas.
Entender a percepção de gênero de outrem é possível desde que haja vontade e interesse
do profissional. Algumas vezes essa mudança poderá ocorrer por necessidade e experiência e ficará
na formação social do enfermeiro. O entrevistado nº 06 evidencia isso:
“eu particularmente fui uma pessoa já muito preconceituosa, tive a chance de
trabalhar em um município onde o índice de homossexuais era altíssimo e quebrei
meus preconceitos lá, conhecendo de perto, reconhecendo como pessoas comuns,
normais, como qualquer um de nós, que tem uma escolha por, por uma, pelo
gênero heterossexual”.

(Re)Democratizar o conhecimento e práticas sociais pode elevar os níveis de saúde da
população. Entender as particularidades do público LGBT, sua identidade e orientação são
necessidades urgentes da humanização do acolhimento aos usuários.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os comportamentos, as modificações e a pouca vivência com a diversidade sexual está
acarretando e representam grandes dificuldades para os profissionais da saúde empregar seus
conhecimentos generalistas no atendimento integral. Os Enfermeiros, em geral, não estão
preparados cientificamente nem socialmente para lhe dar com essa demanda dos serviços de saúde.
Estão arraigados na percepção sociocultural da normatização da orientação heterossexual como
único arranjo familiar e possível de aceitação.
A privação de direitos sexuais e de gênero, como o não-reconhecimento do travesti em
ser mulher, está associada em uma saúde pior, ressaltadas nas disparidades do atendimento a mulher
do sexo feminino, do gênero travesti e do homem.
Apesar dos avanços ocorridos na última década na formulação de direitos para LGBT’s
tanto em educação como em saúde, visões simplificadoras ainda são utilizadas na promoção da
saúde e permanecem assim na formação de uma equipe multiprofissional.
Este trabalho apresenta uma reflexão no saber/fazer saúde e na prática de enfermagem.
Precisa-se (re)pensar a formação dada aos enfermeiros para a socialização do gênero social e da
efetividade de políticas oferecidas para os profissionais colocarem em prática, como também a
(auto)conscientização na transformação do próprio ser.
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SABERES E PRÁTICAS DE EGRESSOS DA FAEN/UERN ACERCA DA
PESQUISA EM SAÚDE
Cintia Mikaelle Cunha de Santiago1; Wogelsanger Oliveira Pereira2; Fátima Raquel
Rosado Morais3
RESUMO: Estudo de natureza qualitativa realizada com os enfermeiros egressos da FAEN/UERN
que objetivou apreender os saberes e as práticas desses atores no que diz respeito a pesquisa em
saúde. A amostra foi composta por 08 (oito) enfermeiros egressos da FAEN/UERN que tivessem
sido formados a partir do Projeto Pedagógico de Curso (PPC) vigente e que estivessem atuando nos
serviços de saúde do município de Mossoró-RN há, no mínimo, um ano. Para a coleta de dados foi
utilizada a entrevista semi-aberta e, a partir dos discursos, foram construídas categorias que melhor
caracterizaram as percepções dos egressos sobre a pesquisa, atendendo ao objetivo do estudo. Essas
categorias foram nomeadas “Conhecimentos dos egressos sobre pesquisa” e “Perspectiva do
enfermeiro sobre as práticas em pesquisa no cotidiano do trabalho”. Foi possível apreender que a
pesquisa aparece como uma prática capaz de resolver problemas presentes no cotidiano e como um
meio que a sociedade utiliza para a construção de novos conhecimentos. Todavia, apesar do
interesse do egresso para realizar pesquisas, o tempo e as rotinas cotidianas se caracterizam como
aspectos que dificultam a construção do processo pesquisar no cotidiano assistencial. Facilitador
dessa dinâmica são as parcerias relacionadas às atividades na graduação, como o Programa de
Educação pelo Trabalho para Saúde (Pet-Saúde), que articula ensino, pesquisa e extensão com os
profissionais inseridos no serviço. Assim, torna-se imprescindível refletir o processo investigar em
saúde e discutir estratégias que facilitem a execução da prática investigativa no cotidiano de
trabalho desses profissionais.
PALAVRAS CHAVES: Enfermagem; Pesquisa; Formação em saúde
INTRODUÇÃO
O ser humano vive em constante movimento, procurando encontrar respostas ao que se
apresenta como importante, ao que se deseja conhecer, para si e para o seu contexto de vida e
trabalho. Para tanto, faz uso de vários mecanismos para o atendimento dos seus objetivos (MARIM;
MONTEIRO, 2006).
Entre esses mecanismos e, especialmente no âmbito da Universidade, a pesquisa surge
como uma possibilidade de conhecimento de determinadas singularidades relacionadas aos objetos
específicos de investigação (PISTORI, 2004). Sartório e Silva (2005) enfatizam que a pesquisa
oportuniza a reflexão crítica, sendo possível visualizar o conhecimento, enquanto processo de
desvendamento do mundo.
Para Guariente (2006) a pesquisa se caracteriza como uma atividade intelectual que
possibilita o surgimento de dúvidas, inquietações que despertam o homem para buscar respostas
para soluções de problemas presentes no cotidiano. Cachapuz; Paixão; Lopes e Guerra (2008)
reforçam que a pesquisa representa tentativas da comunidade para alcançar mais e melhor
conhecimento. Isso acontece a partir de um conjunto de questões que vão surgindo, num dado
espaço e enquadramento teórico aceito, procurando evidências, e seguindo uma metodologia
1
Discente do curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade de Enfermagem. Campus Central. UERN. E-mail:
cintiamikaelle@gmail.com
2
Docente do curso de Graduação em Medicina da Faculdade de Ciências da Saúde. Campus Central. UERN. E-mail:
wogel_77@hotmail.com
3
Docente do curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade de Enfermagem. Campus Central. UERN. E-mail:
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projetada para responder o mais claramente possível o problema levantado na pesquisa.
Na academia a dinâmica de pesquisar deve ser construída desde o início do processo de
formação, na perspectiva da preparação para a futura vida profissional. Na saúde, a condição de
pesquisar também deve ser incentivada, haja vista o rico campo, experimental e social, para a
criação de produtos e processos que poderão contribuir para a transformação de contextos e práticas
vigentes.
Em particular, a formação do enfermeiro na Faculdade de Enfermagem da Universidade
do Estado do Rio Grande do Norte (FAEN/UERN) procura trabalhar a formação do enfermeiro
levando em consideração os quatro processos de trabalho da categoria, a saber: assistir/intervir;
ensinar/aprender; gerenciar e pesquisar. Esses eixos de formação, associado aos saberes e práticas
produzidos na sua dinâmica, devem integrar a capacitação do enfermeiro na perspectiva de uma
formação crítica, reflexiva e atenta às transformações da sociedade (UERN/FAEN, 2006).
No geral, durante a graduação, procura-se construir a indissociabilidade entre esses
processos de trabalho, por se entender que nenhum deles é capaz de contribuir com as
transformações de modo isolado. Ao contrário, um é dependente do outro e para que se processe a
integralidade nas práticas é preciso que as diferentes dimensões sejam vistas, refletidas e dialogadas
(UERN/FAEN, 2006).
Nesse estudo destaca-se o processo pesquisar em enfermagem, acreditando que o
mesmo se configura como indispensável ao trabalho do enfermeiro, por contribuir para desvelar os
contextos de práticas cotidianas. O ato investigativo tende a favorecer, pela aproximação com as
necessidades a partir dos resultados das investigações, o desenvolvimento de ações que objetivam a
qualificação da assistência prestada à comunidade (FERREIRA; FIORINI; CRIVELARO, 2010).
Segundo Guariente (2006) a pesquisa em enfermagem é uma atividade que possibilita a
reflexão da prática profissional ocasionando uma mudança na forma de produzir o cuidado em
saúde. Dessa forma, a pesquisa se configura como elemento essencial da formação profissional e a
ação de pesquisar no cotidiano do trabalho pode se caracterizar como um diferencial permanente
para a descoberta e resolução de problemas inerentes aos diferentes espaços de atuação
(UERN/FAEN, 2006).
Diante disso pretende-se com esse estudo apreender os saberes e as práticas dos
egressos da FAEN/UERN acerca da pesquisa. Para assim entender as lacunas que existem entre o
que se teoriza no espaço acadêmico e o que acontece na vivência do trabalho dos enfermeiros em
relação ao processo investigar.
METODOLOGIA
Pesquisa de campo de natureza qualitativa realizada com os enfermeiros egressos da
FAEN/UERN, formados a partir do Projeto Pedagógico de Curso (PPC) vigente, atuantes nos
serviços de saúde do município de Mossoró-RN há, no mínimo, um ano. A questão do PPC
relaciona-se ao fato da formação atual buscar fomentar a prática do enfermeiro investigador e
quanto ao tempo nos serviços é pela necessidade de conhecer o espaço como forma de favorecer o
olhar do pesquisador. Assim, como se trata de uma pesqusia qualitativa, a etapa empírica foi
desenvolvida com 8 (oito) enfermeiros que atenderam aos critérios supracitados.
Com a delimitação da amostra, e enquanto técnica para a coleta de dados foi utilizada a
entrevista semi-aberta que por ter um apoio claro na seqüência das questões facilita a abordagem e
assegura, sobretudo aos investigadores menos experientes, que suas hipóteses ou seus pressupostos
sejam cobertos na conversa (MINAYO, 2007).
Após as transcrições, os dados apreendidos sofreram leituras sucessivas na perspectiva
de encontrar as categorias de sentido que respondessem aos objetivos do estudo a partir dos
discursos dos diferentes atores.
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Todo o processo de investigação foi norteado pelas Diretrizes e Normas
Regulamentadoras para Pesquisa Envolvendo Seres Humanos – Resolução n.196 do Conselho
Nacional de Saúde (BRASIL, 2002). Assim, este projeto foi submetido ao Comitê de Ética em
Pesquisa (CEP/UERN) SOB O CAAE 0058.0.428.000-11 e aprovado sob parecer final 062/11.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram construídas duas categorias a partir dos discursos e que melhor caracterizavam as
percepções dos egressos sobre a pesquisa, atendendo aos objetivos do estudo. Essas categorias
foram nomeadas como: “Conhecimentos dos egressos sobre pesquisa” e “Perspectiva do enfermeiro
sobre as práticas em pesquisa no cotidiano do trabalho”.
CONHECIMENTOS DOS EGRESSOS SOBRE PESQUISA
Para iniciar a discussão, optou-se por buscar um entendimento acerca da pesquisa na
perspectiva dos atores desse estudo. No geral, os discursos apontaram a pesquisa como uma
dinâmica de descoberta de soluções para problemas vivenciados no cotidiano dos espaços de
trabalho, conforme exposto abaixo:
É o ato de investigar alguma situação que motiva! É para resolver alguma coisa, dar
alguma solução melhor, por exemplo, na prática, no seu dia a dia do trabalho você pode
depreender um problema, uma situação problema e a partir disso você formula hipóteses
que podem da margem solução desse problema ai a partir disso você traça um processo
investigativo e diante disso você consolida a sua pesquisa através de um processo
metodológico (E1).
Pesquisa é você pensar de alguma maneira ajudar, você vai atrás de alguma coisa,
maneira fica melhor para que você veja o seu trabalho. É você procurar na prática
baseada em autores como você pode fazer para estar melhorando o seu atendimento (E4).
A pesquisa vem acrescentar e fazer como que nós venhamos a refletir sobre o que estamos
fazendo e que vamos fazer no futuro (E6)

Aqui a pesquisa aparece como uma prática capaz de resolver problemas presentes no
cotidiano. Esse entendimento, em parte, é reflexo do processo de formação vivenciado, sendo a
investigação percebida como uma prática que busca cultivar a consciência crítica capaz de intervir
na realidade (UERN/FAEN, 2006).
A pesquisa pode favorecer, pela aproximação com as necessidades, mediante os
resultados das investigações, o desenvolvimento de ações que objetivam a qualificação da
assistência prestada à comunidade (FERREIRA; FIORINI; CRIVELARO, 2010). Nesse sentido a
atividade investigativa se configura como elemento essencial na formação profissional, pois os
diferentes processos de trabalho do enfermeiro podem ser permamentemente beneficiados com esse
diferencial nas formas de cuidar/educar (UERN/FAEN, 2006).
Diante disto é possível refletir que esse ideal do processo pesquisar é capaz de
contribuir com a construção de olhares mais críticos sobre o cotidiano dos serviços de saúde,
antevendo cada situação como um possível problema passível de investigação. Nessa dimensão é
necessário que os trabalhadores estejam capacitados para esse olhar investigativo, contribuindo
assim para a transformação dos saberes e das práticas em prol da comunidade.
Já outros egressos da enfermagem apontaram a pesquisa como um meio que a sociedade
utiliza para a construção de novos conhecimentos:
Pesquisa é o meio que nós temos para adquirir conhecimentos através da análise de
alguma coisa. Pesquisar você tentar descobrir alguma coisa ou você pode tentar
corroborar alguma coisa que já existe (E2)
É uma atividade do ser humano em geral, não só da enfermagem, não só da saúde, mas de
qualquer individuo e tenta dar respostas a inquietações que aparecem no cotidiano. São
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inquietações que leva da pessoa buscar melhorias, buscar respostas, buscar novos
conhecimentos que dêem suporte a algo que esta inquietando a vida dele, então pesquisa é
isso (E3)
Seria o ato de investigar sobre determinado objeto com o sentido de aprimorar
conhecimentos descobrir coisas novas de fazer relações com alguma questão da prática,
enfim de produzir um saber (E5)
Pesquisa é a gente atualizar os nossos conhecimentos, buscando sempre mais, a gente
viver em uma sociedade que é dinâmica em uma saúde que é dinâmica então a gente
precisa sempre esta aperfeiçoando e embasando nossas práticas (E8)

Midlej (2009) nos mostra que a pesquisa se torna uma mola propulsora da produção
de novos conhecimentos, principalmente, dentro das universidades através da atividade cientifica.
Sua função é, especialmente, a de aperfeiçoamento dos conhecimentos e das pessoas, podendo
contribuir para novas posturas, olhares e práticas.
Esse sentido da pesquisa representada pelos egressos é evidenciado no contexto da
formação em saúde, em particular, na FAEN. O processo de formação em enfermagem nesse
espaço busca tornar o aluno autor da construção do conhecimento com criatividade, tornando-o
capaz de (re)construir o saber para uma ação em defesa da qualidade da vida, da sustentabilidade do
planeta, da integralidade da atenção e da qualidade dos serviços prestados à população
(UERN/FAEN, 2006).
Cassab (2007) corrobora essa ideia trazendo que através da pesquisa torna-se possível
vislumbrar outros horizontes de conhecimento, permitindo às profissões as atualizações necessárias
para fazerem frente às múltiplas questões de ordem social, com as quais se comprometem e que a
atravessam em seu fazer.
PERSPECTIVA DO ENFERMEIRO SOBRE AS PRÁTICAS EM PESQUISA NO
COTIDIANO DO TRABALHO:
Um dos questionamentos realizados no decorrer da investigação foi relacionado as
ações de pesquisa, as problemáticas percebidas no cotidiano do trabalho e as práticas assistenciais
dos diferentes atores. Na maioria dos discursos, foi apontado a evidenciação de problemas e o
interesse em realizar pesquisas para responder as questões percebidas. Todavia, apesar do interesse,
foi destacado o fator tempo como aspecto que impossibilita a construção do processo pesquisar no
cotidiano assistencial:
Se eu consigo evidenciar problemas no cotidiano das minhas práticas? Sim, vários! O
problema que não faço pesquisa é porque não tenho tempo. Se eu pudesse estava fazendo
umas dez pesquisas. Porque em todos esses setores do serviço eu tenho temas para
desenvolver e todos são bem interessantes (E1).
Tenho muitos problemas, mas é porque a rotina do serviço é muito difícil. Quando você sai
da graduação você tem uma sede por emprego, então quando vai aparecendo os empregos
você vai pegando, pega um, pega outro, e acaba sobrecarregando o seu tempo (E2).
Eu vejo muitos temas que a gente poderia estar desenvolvendo grandes pesquisas, mas
infelizmente a questão de tempo é que complica (E7).

A intensificação laboral é um traço característico da atual fase do capitalismo e tem
levado ao consumo sem medida da força de trabalho dos profissionais. Há uma busca excessiva
pelo trabalho, como forma de satisfação pessoal e econômica o que, consequentemente, faz com
que as pessoas acabem se cercando de muitas atividades. Essa sobrecarga física tende, muitas vezes,
a não contribuir para o processo de reflexão dos saberes e das práticas vigentes (ELIAS;
NAVARRO, 2006).
Merece destacar ainda outro aspecto que pode estar prejudicando o trabalho,
especialmente da enfermagem, é a insegurança do desemprego, pois é cada vez maior o número de
instituições formadoras, consequentemente, egressos desses cursos. Diante disso esses profissionais
se submetem a regimes e contratos de trabalho precários, recebendo baixos salários e isso contribui,
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também, para uma atuação não efetiva do enfermeiro diante dos seus processos de trabalho, entre
eles o investigar em saúde (ELIAS; NAVARRO, 2006).
Apesar de os egressos entenderem a falta de tempo como problema para o envolvimento
com a pesquisa no cotidiano de suas práticas, eles relataram que mesmo com essas dificuldades
estes atores conseguem realizar algum tipo de trabalho investigativo:
Estou desenvolvendo uma pesquisa atualmente que é para obtenção do título de
especialista em um curso de pós-graduação que estou fazendo que é de acreditação
hospitalar: qualidade dos serviços de saúde (E1).
Tenho feito. Nos últimos três anos, especificadamente dentro do meu serviço a gente fez no
próprio pronto socorro sobre o conhecimento dos profissionais de lá sobre parada e
reanimação cardiorrespiratória (E3).
A gente esta fazendo uma pesquisa sobre a consulta de enfermagem dentro do hiperdia,
para a gente ver como a gente consegue fazer isso o que isso esta contribuindo para a
saúde do usuário (E4).
Há pouco tempo eu fiz uma pesquisa com relação à humanização na assistência de
enfermagem na UTI com pacientes no puerpério imediato (E6).

Nos diferentes espaços e práticas que a enfermagem atua, docência, assistência ou
atividades administrativas, tanto na rede básica e/ou em instituições hospitalares, são vivenciadas
diversas situações problemas que pedem reflexões e problematizações. Essa dimensão perspectiva
encontrar soluções para melhorar as condições de vida e saúde da população, quer seja através de
ações de educação e/ou pela assistência. Isso porque, pode ser caracterizado como objeto de
trabalho do enfermeiro o cuidado ao ser humano e esse cuidado necessita ser modificado e
aprimorado para atender as reais necessidades do sujeito (LUNARDI, 2009).
Nesse ínterim, a pesquisa é uma atividade que possibilita a reflexão e a transformação
da prática profissional, sendo fundamental que a enfermagem busque realizar essa ação no seu
cotidiano assistencial (GUARIENTE, ZAGO; SOUBHIA; HADDAD, 2010). Além disso, a prática
crítica investigativa pode se caracterizar como uma forma de intervenção na realidade, nas questões
relacionadas ao processo saúde/doença dos usuários, e ainda no trabalho da enfermagem (EGRY;
FONSECA, 2006).
Cuidar e pesquisar se tornam um binômio que demanda capacidade e empenho da
enfermagem, sendo necessário pensar em estratégias que possibilitem a incorporação de
investigações em seu ambiente de trabalho impulsionando o processo de vivenciar, refletir e
transformar, permitindo a mudança da cultura do cuidado (GUARIENTE, 2006).
Todavia, mesmo entendendo a importância da pesquisa para a transformação das
práticas em saúde, alguns egressos demonstraram, através dos discursos, que o desenvolvimento de
investigações durante o cotidiano da assistência só se tornou possível em função de parcerias
estabelecidas com a Universidade. Além das parcerias relacionadas às atividades de ensino na
graduação, ainda é referendado o envolvimento com o Programa de Educação pelo Trabalho para
Saúde (Pet-Saúde) que incentiva a pesquisa entre os alunos da graduação e profissionais inseridos
no serviço:
Tenho realizado pesquisa, mas por causa da universidade. No pronto socorro a gente tem
pensado em pesquisa em relação ao acolhimento, classificação de risco que a gente tem
um protocolo (E5).
Hoje estamos fazendo uma pesquisa em virtude do pet-saúde, a gente esta com uma
pesquisa, porque a gente detectou que dentro de uma mesma escola a gente conseguiu ver
os dois lados crianças obesas e crianças desnutridas (E7).

Segundo Midlej (2008) a universidade torna-se o centro de gravidade do conhecimento,
neste universo, a formação do conhecimento e da atividade científica é assegurada pela unidade
investigação e ensino. A parceria entre instituições de ensino e serviços de saúde contribuem para
aprimoramento dos conhecimentos dos atores envolvidos nesse processo e muitas vezes incentivam
a construção de pesquisas entre os profissionais e graduandos (GUARENTE, 2006).
Além disso, nos últimos anos, tem sido cada vez mais comum, o estabelecimento desses
vínculos e parcerias entre instituições de ensino e de assistência, especialmente a partir de
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programas de articulação ensino/serviço delineados pelo Ministério da Saúde e da Educação. Entre
outros, é possível citar o PRÓ-Saúde e o PET-Saúde, sendo esse último enfatizado por um dos
atores da investigação. O PET-Saúde incentiva a integração entre ensino/serviço/comunidade, o que
impulsiona a constante capacitação dos trabalhadores já inseridos no campo de trabalho e o
envolvimento destes nas ações delineadas no cotidiano da academia tornando-os coprodutores de
conhecimentos e práticas que dêem conta das diferentes demandas da população assistida pelo
sistema de saúde brasileiro. (MORAIS; JALES; SILVA; FERNANDES, 2012).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi possível observar que os egressos da FAEN/UERN reconhecem que a pesquisa
favorece a construção de novos conhecimentos contribuindo para a formação de uma consciência
crítica e viabilizando mudanças nas práticas profissionais no cotidiano serviço.
Apesar desse reconhecimento foi visualizado que existem entraves na hora de
executar esse processo de trabalho dentro dos serviços onde esses profissionais estão inseridos. A
falta de tempo para execução dessa prática é citada como o problema que dificulta a aproximação
com a pesquisa.
Programas de ensino/pesquisa/extensão instituídos na universidade proporcionam a
alguns egressos uma aproximação com o processo investigativo, pois estabelece o vínculo entre
ensino/serviço, o que contribui para o desenvolvimento de pesquisas entre alunos e profissionais.
Dessa forma torna-se imprescindível a reflexão sobre o processo investigar em saúde e a elaboração
de estratégias que facilitem a execução da prática investigativa no cotidiano de trabalho desses
profissionais.
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SERVIÇOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS: DILEMAS E DESAFIOS
Fernanda Letícia da Costa Araújo¹;Moêmia Gomes de Oliveira Miranda²
RESUMO:
Estudo de natureza qualitativa que tem como objetivo discutir os determinantes
relacionados ao aumento da demanda nos serviços de urgência e emergência
considerando o cenário de ampliação da oferta de serviços na rede de atenção básica.
Para dar conta desse objetivo realizamos no período de abril a junho de 2012,
entrevistas semi-estruturadas com 10 (dez) usuários da Unidade de Pronto Atendimento
Conchecita Ciarlini. As entrevistas foram transcritas e o texto submetido à análise
sistematizada por Minayo (1999). O estudo evidenciou que as queixas que geram
demandas na UPA são relativamente simples e passíveis de serem atendidas,
investigadas e solucionadas pelos serviços de Atenção Básica. No entanto, os usuários
recorrem ao serviço da UPA em função da ausência de médicos, da falta de materiais,
da dificuldade na marcação de exames, consultas nas UBSF’s. Concluímos que o
serviço de atenção básica tem deixado lacunas na execução das atividades que são de
sua responsabilidade. Diante desse contexto, transformar as práticas em saúde, implica
diretamente em promover mudanças na organização e na gestão da rede de atenção, bem
como na postura adotada pelos atores envolvidos nesse processo, tendo em vista que a
criação de novas alternativas para a produção do trabalho em saúde não podem ser
efetivadas se os profissionais e usuários não se considerarem enquanto partes
interdependentes desse processo.
PALAVRAS-CHAVE: Urgências; Resolutividade; Atenção Básica
INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, do século XX, muitas foram as propostas visando a
implementação de melhorias na atenção à saúde no Brasil, através da renovação do
modelo assistencial vigente e da concretização de serviços que sigam verdadeiramente
os princípios e diretrizes do SUS, destacando-se aqui a necessidade de uma rede de
serviços organizada de forma hierarquizada e regionalizada.
Sendo assim, foi estabelecido um fluxo de usuários em três de níveis de
complexidade: nível primário, onde devem ser realizados procedimentos de menor
complexidade, praticados em ambulatórios; nível secundário, no qual são realizados
procedimentos de maior complexidade, geralmente em hospitais, ambulatórios de
especialidades, Unidades de Pronto atendimento; por fim, o nível terciário, que
compreende hospitais, geralmente universitários, onde são realizados procedimentos de
média e alta complexidade (DORNAS JÚNIOR E FERREIRA, 2003)
Corroborando com o exposto, Brasil (2006, p.22) afirma que o acesso da
população à rede deve acontecer através dos serviços de atenção Básica, que por sua vez
devem ser capazes de acolher, atender e resolver os principais problemas de saúde da
população. Sendo assim, aqueles casos que não forem resolvidos nesse nível de atenção
devem ser encaminhados para aquele de maior complexidade.
No entanto, percebe-se que na realidade o SUS infelizmente tem estado muito
além das pretensões inicialmente almejadas pelo movimento da Reforma Sanitária.
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Segundo O’ Dwyer, Oliveira e De Setta, (2010) um exemplo das muitas dificuldades
enfrentadas para a materialização do SUS é a superlotação dos serviços de emergências
e as conseqüências negativas para os usuários, como o aumento do risco de mortalidade
para os casos atendidos com atraso.
Diante desta realidade, a partir principalmente da Constituição de 1988, ao se
perceber as fragilidades do sistema de saúde, algumas propostas foram sendo
construídas, como a Estratégia de Saúde da Família e a Política Nacional de Atenção às
Urgências (PNAU).
A PNAU tem como objetivo reorganizar e regulamentar os serviços de atenção
às urgências e emergências no âmbito do SUS, tendo como foco inicial a
implementação do SAMU, composto por uma Central de Regulação Médica de
Urgências e um componente assistencial móvel composto por ambulâncias básicas e
avançadas, além de implementação de Unidades de Pronto Atendimento – UPA’s em
todo o território nacional.
No entanto, a nossa inserção nos serviços de saúde como estudante de graduação
nos possibilitou perceber o significativo crescimento da demanda de atendimentos nas
UPA’s. E muitos desses casos atendidos nos serviços de Urgência e Emergência,
poderiam e deveriam ser solucionados no nível primário de atenção.
Essa realidade provocou, em nós, uma inquietação, gerando o interesse pela
temática em questão, em especial, a necessidade de realizar um trabalho, que expresse
um recorte da realidade municipal, no que se refere à percepção dos usuários do SUS,
em relação à rede de atenção à saúde e a resolutividade que esta tem oferecido para as
necessidades de saúde dos mesmos.
Nesse ínterim, pressupomos que o trabalho em saúde produzido na rede de
atenção básica não tem conseguido resolver os problemas relativos ao processo
saúde/doença dos usuários e, dessa forma, evidenciando a contradição existente entre
intenção e gesto, uma vez que se encontra permeado por interesses neoliberais, onde as
necessidades de saúde são calcadas pela cegueira dos serviços frente à voz dos usuários
repercutindo em iniquidades no acesso, na ineficiência do sistema de saúde e
consequentemente na superlotação dos serviços em níveis secundário e terciário.
Diante do exposto nos questionamos: Quais os fatores que influenciam os
usuários a recorrerem cada vez mais aos serviços de urgência e emergência
considerando a significativa ampliação da oferta de serviços na rede de atenção
primária. Os problemas de saúde que chegam aos serviços de urgência e emergência
poderiam ser resolvidos na atenção básica?
De acordo com o exposto, nosso trabalho tem como objetivo central, discutir os
determinantes relacionados ao aumento da demanda nos serviços de urgência e
emergência considerando o cenário de ampliação da oferta de serviços na rede de
atenção básica.
Visando materializar o objetivo supracitado, listamos três objetivos específicos:
levantar os principais problemas de saúde atendidos nos serviços de urgência;
identificar os fatores que influenciam no aumento da demanda nos serviços de urgência
e emergência; bem como estabelecer a relação entre os problemas de saúde atendidos
nos serviços de urgência e emergência e a resolutividade da rede atenção a essa
demanda.
MATERIAL E MÉTODOS
O presente trabalho configura-se como uma pesquisa qualitativa uma vez que se
propõe trabalhar, compreender e discutir acerca da dinâmica das relações sociais, das
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crenças, valores e atitudes nelas depositadas, a vivência, a experiência, a cotidianidade,
assim como a compreensão das estruturas e instituições como resultantes da ação
humana (MINAYO, 1994, p. 24).
O cenário do estudo foi a Unidade de Pronto Atendimento Conchecita Ciarlini,
no bairro Santo Antônio. A coleta de dados ocorreu nos meses de abril e junho de 2012
e consistiu de uma entrevista semi-estruturada, através de um roteiro norteador, da qual
participaram dez sujeitos/ usuários da instituição citada.
Como forma de complementar algumas informações que não constavam nos
registros da Unidade, mas sim na memória de alguns enfermeiros dos serviços,
realizamos uma entrevista com a diretora da instituição com o intuito de
conhecer/compreender a história da instituição, sua organização e assim preencher
algumas lacunas deixadas na construção do referencial teórico.
Por fim, analisamos alguns documentos da instituição, como o livro mais recente
de notificação compulsória e os relatórios de Atendimento Ambulatorial por
Diagnóstico, compreendendo dados de novembro de 2009 a junho de 2012.
Aos participantes foi solicitada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido, onde constavam informações referentes ao objetivo da pesquisa, os
benefícios da participação e alguns preceitos éticos referente a mesma.
É importante salientar que o trabalho foi submetido e aprovado pela avaliação do
Comitê de Ética em Pesquisa da UERN (CEP-UERN), o qual obedece as diretrizes da
Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde e suas complementares, propostas
pelo Conselho Nacional de Saúde relativa à Ética em Pesquisa envolvendo Seres
Humanos, sob o Protocolo CEP Nº 088/11.
Faz-se necessário destacar que a aproximação com o referencial teórico não se
restringiu a um passo inicial e pontual, mas um processo contínuo e inacabado, no qual
foram necessárias sucessivas aproximações para construção e (re)construção do
conhecimento.
Após a realização da coleta dos dados, realizamos as transcrições das entrevistas
gravadas em aparelho MP4, resultando no constructo empírico do estudo, que em
seguida foi submetido à análise.
Para a análise usamos como referência a proposta sistematizada por Minayo
(1999), cuja operacionalização ocorre em três momentos, ou seja, ordenação dos dados,
classificação dos dados e análise final.
No primeiro momento, ordenamos as entrevistas transcritas para a
realização de uma releitura do material e organização dos relatos que delinearam as
descobertas ocorridas por ocasião do trabalho de campo. No segundo momento, os
dados foram classificados mediante leitura exaustiva dos textos construídos a partir das
entrevistas, com o propósito de apreender as ideias relevantes que os atores tentaram
expressar. Por fim, a análise final, momento em que estabelecemos um diálogo entre a
realidade observada, os documentos institucionais e o referencial teórico construído.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante a etapa da análise dos dados, através de leituras sucessivas dos relatos
obtidos, optamos pela criação de dois eixos de discussão. O primeiro, gira em torno de
perguntas relacionadas às providências tomadas pelos usuários ao julgarem-se doentes,
se estes procuram algum serviço de saúde e qual serviço é buscado em um primeiro
momento. Além disso, questionamos quanto a existência de UBSF’s perto de suas
residências e/ou se estes sujeitos estavam cadastrados em alguma equipe de Saúde da
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Família, bem como os motivos da procura deste ou aquele serviço diante de suas
necessidades.
Como forma de dar conta dos nossos objetivos, iniciamos nossa coleta de dados
questionando os usuários da UPA sobre o que fazem no momento em que consideram
apresentar algum problema de saúde. Oito, dos dez entrevistados relataram procurar as
UPA’s e apenas dois, disseram procurar o posto de saúde/UBSF.
Dentre os usuários que recorrem ao serviço da UPA identificamos como
motivação para esta procura fatores estruturais e organizacionais existentes nas
Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) como a ausência de médicos, a falta de
materiais, a dificuldade na marcação de exames, consultas e encaminhamentos,
conforme visualizamos no depoimentos a seguir. “ Tem [posto], mas no posto de saúde
os médicos dificilmente vai. O povo vai e quando chega lá dá viagem perdida”
(ENTREVISTADA 3). “Agora, no posto ta faltando muita coisa. A gente bota um
exame pra fazer, passa lá, olhe... faz uns 15 dias que eu coloquei um papel lá pedindo
um exame e se não tiver pronto, eu vou tirar mesmo da alimentação...”
(ENTREVISTADA 1).
Observamos que 80% dos entrevistados afirmam existir posto de saúde próximo
de suas residências, bem como serem cadastrados em alguma equipe de Saúde da
Família, no entanto, destacam bem a dificuldade no atendimento e a ausência das visitas
dos agentes de saúde e de outros membros da equipe em suas casas.
Corroborando com esse debate, Merhy (2006) afirma que o PSF deve se
estruturar a partir do processo de territorialização, os profissionais devem atuar em uma
área delimitada, realizando cadastramento domiciliar, visando estabelecer vínculos e
conhecer os sujeitos, as famílias, a comunidade e intervir de forma eficaz nas suas
necessidades de saúde.
Ao confrontarmos a realidade ilustrada nas falas dos usuários com a proposta do
PSF exposta anteriormente, percebemos que o serviço de atenção básica tem deixado
lacunas na execução das atividades que são de sua responsabilidade.
Essa afirmação encontra respaldo nos diagnósticos e/ou sinais e sintomas que
geraram o atendimento. A maioria dos entrevistados relatou alguns sinais e sintomas
bastante específicos e que se repetem na procura por atendimento, bem como a
realização de exames laboratoriais na UPA, conforme podemos visualizar no
depoimento a seguir. “Ela [filha] ta doente desde ontem. Com dor na barriga, febre,
vomitando...e sempre ela tem essas dor na barriga. Já fiz exame e ainda não detectou
nada” (ENTREVISTADA 5).
Este depoimento é confirmado pelos relatórios de atendimento gerados pela
UPA Conchecita Ciarlini, onde constam os principais agravos atendidos pela
Instituição. Faz-se importante destacar que os dados obtidos são referente aos meses de
novembro e dezembro de 2009, os anos de 2010 e 2011 e o período de janeiro a 20 de
junho de 2012. Agrupamos as dez primeiras causas mais comuns para a procura da
UPA, e listaremos a seguir, em ordem crescente, os principais agravos para cada
intervalo de tempo citado anteriormente.
No período compreendido entre novembro e dezembro de 2009 identificamos o
registro de agravos como diarréia funcional, náuseas e vômitos, administração de
medicação, cuidados a curativos e suturas cirúrgicas, amigdalite aguda não especificada,
cefaléia, aferição de pressão arterial, hipertensão essencial (primária) e cuidados
médicos não especificados.
Durante o ano de 2010 estão registrados agravos como náuseas e vomitos, dor
lombar baixa, diarréia funcional, febre não especificada, cuidados e suturas cirúrgicas,
amigdalite aguda não especificada, cefaléia, aferição de pressão arterial, hipertensão
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essencial (primária), cuidado médico não especificado.
No ano de 2011 estão registrados os agravos relativos a tosse, diarréia funcional,
dores abdominais não especificadas, infecção viral não especificada, cuidado médico
não especificado, febre não especificada, hipertensão essencial (primária), cefaléia,
amigdalite aguda não especificada e aferição da pressão arterial.
Durante os meses de janeiro a 20 de junho de 2012 encontramos registros de
casos de dispnéia, infecção viral não especificada, náusea e vômitos, hipertensão
essencial (primária), diarréia funcional, cefaléia, aferição de pressão arterial, febre não
especificada e exame médico geral.
Percebemos que as queixas relatadas pela maioria dos usuários estão expressas
nos relatórios de atendimento da UPA. Além disso, as queixas apresentadas são
relativamente simples e passíveis de serem atendidas, investigadas e solucionadas pelos
serviços de Atenção Básica.
O que notamos, é que Atenção Básica tem perdido o papel de porta de entrada
preferencial para os serviços de saúde, como as UPA’s. (BRASIL, 2002) Nesse sentido,
o usuário que apresenta uma queixa busca ser atendido e solucionar seu problema,
independente da porta de entrada para ter acesso ao atendimento. Corroborando, Merhy
(2006) complementa, afirmando que não havendo um esquema que ofereça respostas
satisfatórias às suas necessidades, os usuários acabam desembocando nos serviços de
urgência e emergência.
Além desses aspectos identificamos como determinante importante, dentre
outros, para a busca de atendimento pelo usuário, na UPA, a compreensão de
emergência e urgência apresentadas pelos sujeitos. O fato de entenderem que a Atenção
Básica realiza atendimentos ambulatoriais e julgarem seus casos urgentes, no momento
em que apresentam os sinais e sintomas, gera a demanda nas UPA’s, conforme podemos
observar nos relatos a seguir. “Em caso de urgência o posto não atende. Então eu venho
logo pra cá” (ENTREVISTADO 5). “ Lá é consulta ambulatorial e aqui é emergência”
(ENTREVISTADO 7).
Concordamos com Bonfada (2010) na medida em que o autor afirma que a
interpretação dessas situações é complexa, pois além da necessidade de associar uma
série de fatores para determinar se um caso é urgente ou emergente, profissionais e
usuários têm compreensões distintas em relação a esses conceitos, fato que muitas vezes
causa conflitos e dificuldades no atendimento. “Se para o profissional de saúde o termo
já é complexo, para o usuário adquire um outro foco. Ele o utiliza na forma da sua
necessidade, sua percepção e sua experiência de vida.” (ROCHA, 2005, p. 27).
No que se refere as dificuldades encontradas pelos usuários no serviço,
identificamos a demora no atendimento, o déficit no número de profissionais,
destacando-se aqui os médicos e a baixa qualidade do atendimento, no que se refere
principalmente ao tratamento recebido durante sua inserção nos serviços.
Percebemos certa contradição nas falas dos usuários, ao serem questionados
quanto as dificuldades encontradas no serviço, conforme observamos na fala seguinte.
“Mas as dificuldades que tem, eu acho que vem lá mesmo de longe né? Médico por
exemplo. Tem uma ruma de gente aí e faltando médico para atender né?”
(ENTREVISTADO 1).
Outros relatos do usuários nos levam a perceber que a realidade de difícil acesso
ao serviço público, já é tratada, por eles, com certa naturalização, como podemos
visualizar nos depoimentos seguintes. “Só esse custo mesmo, normal. Nós cheguemo
cedo aqui e nada. Cheguemo umas 6 horas e nada” (ENTREVISTADO 3). “[é] só a
rotina do caos público” (ENTREVISTADO 6).
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Essa naturalização, na opinião de Bellato e Pereira (2005) tem relação com a
carência socioeconômica da população. Os autores afirmam que um dos fatores que
gera essa concepção diz respeito ao fato da maioria desses usuários estarem sujeitos a
condições de carência material no seu cotidiano. Nesse sentido, acabam estendendo a
carência da vida cotidiana para a atenção que recebem no serviço e a considerarem, de
certa forma, natural.
Soma-se a esse motivo, um outro, considerado por nós ainda mais relevante na
determinação dessa compreensão dos usuários. Diz respeito ao fato de que para a
maioria, o serviço público é a única alternativa que lhes cabe. Dessa forma se tornam
refém desse serviço.
Outros usuários referem enquanto dificuldade, o número de profissionais para
atender a população. Alguns especificam e afirmam que a presença de mais médicos
acarretaria melhorias significativas para o serviço. Além disso, expressam insatisfação
no que se refere à atenção prestada como a qualidade do tratamento dispensando pelos
profissionais, a maneira como os trabalhadores falam com os sujeitos e lidam com suas
queixas. O depoimento a seguir é expressivo desta dificuldade. “[...] o mau
atendimento. A gente procura um, procura outro. As vezes, tem delas que se aborrecem.
mas tem umas que respondem bem a gente, outras respondem mal. Aí a gente as vezes
evita até de vim” (ENTREVISTADA 1).
Refletindo sobre essa temática, Merhy (1998) afirma que os usuários buscam
nos seus encontros com os trabalhadores de Saúde, particularmente nos
estabelecimentos de saúde, a produção de espaços de acolhimento, responsabilização e
vínculo.
Sabemos que dentro do contexto do atendimento das UPA’s que requer, pela
natureza do trabalho desenvolvido, maior agilidade e rapidez na assistência. Muitas
vezes torna-se difícil para os profissionais executarem um trabalho que possibilite a
criação de vínculos. No entanto, permitir a fala do paciente, olhá-lo e examiná-lo
minimamente, deveriam ser ações inerentes ao trabalho de qualquer profissional da
saúde.
No entanto, diante do exposto nos questionamos se, não haveria a possibilidade de
considerar e incorporar a utilização das tecnologias leves, ou seja, aquelas baseadas no
plano das relações, que mesmo utilizando instrumental, reconhecem o usuário inserido em
um contexto social, envolvido em relações sociais e familiares e portador de uma dada
subjetividade que expressa sua história enquanto ser humano (MERHY).
Apesar das dificuldades apontadas, bem como aquelas que existem e não foram
citadas ou reconhecidas como tal pelos usuários, percebemos que um dos principais
determinantes que fazem os indivíduos voltarem e/ou procurarem o serviço das UPAs é
o fato de acreditarem na possibilidade de resolução dos seus problemas.
Faz-se extremamente relevante destacar que esses atores compreendem
resolução/satisfação como alívio ou desaparecimento dos sinais e sintomas que
apresentam, através da realização de consultas médicas, prescrições de medicamentos e
solicitações de exames. Como decorrência disso, as vindas ao serviço tornam-se
recorrentes e cada vez mais freqüentes, contribuindo para a perda do vínculo desses
usuários e praticamente inviabilizando a continuidade do tratamento.
Voltando-nos novamente para o atendimento na UPA, quando questionados se
recomendariam o serviço para outras pessoas, oito, dos dez entrevistados, demonstram
certo receio em responder positivamente. A maioria dos usuários entrevistados,
demonstraram certo receio em recomendar o serviço, considerando as dificuldades
anteriormente citadas, como podemos visualizar nos depoimentos a seguir.
“Francamente, eu digo que venha né? Mas... a gente tem visto tanta coisa que dá até
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medo. O povo vem e diz que não atendeu” (ENTREVISTADO 1). “É... é que é muita
gente. A gente tem que esperar mesmo. Mas, aí eu recomendo” (ENTREVISTADO 2).
Identificamos mais uma vez na visão dos usuários, a naturalização dos
problemas vivenciados na realidade dos serviços e uma certa compreensão de que pouco
pode fazer para contribuir com melhorias no serviço ou provocar sua reorganização. A
maioria dos sujeitos aponta que a maior contribuição do usuário é saber esperar, ser
mais paciente, conforme observamos nos seguintes depoimentos. “Tem. Tendo
paciência. Não querendo passar na frente dos outros” (ENTREVISTADO 7). “Tendo
mais paciência [risos]” (ENTREVISTADO 9).
As falas se complementam e expressam a percepção, mesmo que inconsciente,
dos usuários de que são objetos do serviço em saúde, em especial, do atendimento
médico. Nesse sentido, por se encontrarem em situação de vulnerabilidade e por não
serem ouvidos dentro dos serviços, acabam por internalizarem a ideia de que o paciente,
por necessitar deste ou aquele atendimento precisa esperar mais e falar menos.
Faz-se necessário e urgente pensar, e mais que isso, materializar alternativas para se
alcançar algum tipo de mudança positiva nesse contexto. Acreditamos que a proposta de
Cecílio (1997) a qual aponta a necessidade e a importância de pensar novos fluxos dentro
do sistema que sejam pautados nas movimentações reais dos usuários dentro do serviço, das
suas necessidades e da inclusão de novas tecnologias para a qualificação do trabalho e
gestão dos serviços de saúde é uma possibilidade viável para a materialização de melhorias
no setor saúde.
No entanto, essa reorganização, além de novas propostas, requer a adoção de uma
postura ética e solidária dos trabalhadores em relação à vulnerabilidade dos sujeitos que
procuram os serviços de saúde. Faz-se imprescindível que usuários e profissionais
compreendam a importância de que os primeiros conheçam seus direitos e exerçam sua
cidadania, tendo voz dentro do sistema de saúde.
CONCLUSÃO
Os fatores que influenciam a pouca resolutividade da Atenção Básica e demais
componente da rede de assistência à saúde no Brasil e consequentemente, o aumento da
demanda nos serviços de urgência e emergência dizem respeito a aspectos estruturais e
organizacionais do modelo de atenção à saúde vigente.
Diante desse contexto, transformar as práticas em saúde, implica diretamente em
promover mudanças na organização e na gestão da rede de atenção, bem como na
postura adotada pelos atores envolvidos nesse processo, tendo em vista que a criação de
novas alternativas para a produção do trabalho em saúde não podem ser efetivadas se os
profissionais e usuários não se considerarem enquanto partes interdependentes desse
processo.
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VARIAÇÃO COMPORTAMENTAL EM FÊMEAS DE Callithrix jacchus,
SUBMETIDAS A ESTRESSE FÍSICO/AMBIENTAL
Kamila Barbosa dos Santos1; Ana Cláudia Sales Rocha Albuquerque2; Joselena Mendonça
Ferreira1; Ana Cecília de Menezes Galvão3; Nicole Leite Galvão Coelho4
RESUMO: O objetivo deste trabalho foi investigar como fêmeas de sagui comum (Callithrix
jacchus) respondem a situações de estresse físico/ambiental para a contribuição na validação dessa
espécie como modelo experimental em estudos relacionados ao estresse e desordens mentais
associadas. Foram utilizadas 5 fêmeas adultas provenientes de ambiente de cativeiro. O trabalho
incluiu três fases experimentais: Fase FB (basal), Fase F1 (ambiente novo sem restrição espacial) e
Fase F2 (ambiente novo com restrição espacial). Na FB, os animais foram mantidos em gaiolas
individuais com dimensões de 2x2x1m. Na F1, os animais foram transferidos para uma gaiola nova,
similares às gaiolas da FB. Na F2, os animais foram transferidos para uma gaiola nova com metade
do tamanho das usadas nas fases anteriores. As coletas de dados foram realizadas durante 28 dias
alternados durante a FB e diariamente durante 7 dias em F1 e F2. Os comportamentos analisados
foram: autocatação, marcação de cheiro e piloereção. A análise estatística foi realizada a partir dos
testes ANOVA de Friedman e Wilcoxon, onde o valor de significância p foi p≤0,05. Foi observado
diminuição nas frequências da marcação de cheiro em F2 em relação à FB e F1. Verificou-se
também que as frequências de piloereção em F2 foram significativamente menores quando
comparadas às das fases FB e F1. Esses resultados sugerem que fêmeas de C. jacchus quando
submetidas a ambientes com restrição espacial, passam por situação de estresse e consequente
ativação do eixo HPA, o que pode resultar em alterações comportamentais. A dosagem
concomitante dos níveis de cortisol desses animais pode fornecer esclarecimentos adicionais
importantes para essa compreensão.
PALAVRAS-CHAVE:Estresse; Restrição espacial; Sagui comum.
INTRODUÇÃO
A validação contínua de determinados modelos animais é algo importante no âmbito
das pesquisas que trabalham em prol da obtenção de resultados que possuem, dentre os seus
objetivos, a perspectiva de averiguar possíveis problemáticas existentes com relação a determinadas
doenças humanas (SILVA et al., 2008).Isso se dá a partir de resultados que possam ser comparados
entre espécies filogeneticamente próximas, como ocorre com humanos e diversos primatas nãohumanos (ANSMAN; MATHESON, 2005).
Uma das formas de verificar um determinado perfil comportamental é através da
aplicação de diferentes agentes estressores aos animais, para a obtenção de respostas, sejam elas
fisiológicas ou comportamentais (SLOMAN, 2001; RIBEIRO et al., 2007).Tais agentes estressores
podem ser diversos, provindos de fontes ambientais como iluminação variada, som aversivo,
odores, variação de temperatura, oportunidades de alimentação e ambiente espacial reduzido.
Assim, o estudo do estresse tem sido algo de interesse em diversas pesquisas e tem demonstrado
uma série de respostas adaptativas dos animais a partir de comportamentos estereotipados
agregados a dados hormonais. Esta tem sido uma forma bastante eficaz na validação de modelos
1
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animais referentes a análise de como estes podem lidar e adaptar-se a diferentes variações
ambientais, incluindo aquelas referentes a restrição ou ampliação de área no ambiente de cativeiro
onde o animal está situado. (MORGAN; TROMBORG, 2007).
A ativação dos sistemas de resposta ao estresse, conhecidos como sistemas alostáticos, é
algo comum no mundo animal e possibilita uma resposta imediata às adversidades do meio, fazendo
com que o indivíduo tenha maiores chances de sobrevivência retomando os seus níveis
homeostáticos normais (MCEVEN, 2000).
A variação ambiental em que um determinado animal se encontra revela um pouco mais
sobre o quanto determinados limites condicionados a ele podem ser estressantes, e isso pode ser
mensurado de acordo com a análise da frequência de determinados comportamentos executados por
ele. O “elemento de frustração” em muitas situações é detectado em circunstâncias onde o espaço é
limitado. Por sua vez, estes comportamentos frustrantes, que muitas vezes servem como forma de
amenizar o estresse,variam de acordo com a espécie (BROOM, 1991).
A espécie Callithrix jacchus (LINNAEUS, 1758), conhecida como sagui comum,tem
sido utilizada em estudos relacionados ao estresse. Ela apresenta comportamentos bastante
conhecidos como piloereção, autocatação e macacão de cheiro (STEVENSON; POOLE,
1978).Esses comportamentos tem sido a base de estudos que tem objetivado determinar a resposta
ao estresse nessa espécie, sendo considerados fontes para a análise de diferentes respostas referentes
a restrição espacial e convívio social (CUI, 1996; RIBEIRO et al., 2007; BARBOSA; MOTA,
2004). Apesar de sua empregabilidade na atuação de agentes estressores de respostas a fatores
(individuais e sociais) a partir da análise de seus níveis comportamentais como decorrência de
determinadas patologias, ainda há poucos dados na literatura quanto a isso sobre esta espécie
(GALVÃO-COELHO, 2008).
Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo investigar como fêmeas adultas de
sagui comum respondem, de forma comportamental, a situações de estresse em meio a variações
espaciais para a contribuição na validação dessa espécie como modelo experimental em estudos
relacionados às desordens mentais associadas ao estresse agregados a dados já presentes na
literatura atual.
MATERIAL E MÉTDOS
Sujeitos experimentais
Foram utilizadas cinco fêmeas adultas de sagui comum (Callithrix jacchus),
provenientes do Núcleo de Primatologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).
A experimentação ocorreu no primeiro semestre do ano de 2012. Durante o estudo esses animais
foram mantidos sob condições de alimentação e processo higiênico-sanitário de acordo com o
protocolo adequado para a criação dessa espécie em cativeiro.
Coleta de dados
O trabalho incluiu três diferentes fases experimentais: Fase basal ou fase controle (FB),
fase F1 e fase F2. Essas duas últimas funcionaram como agentes estressores. A Fase basal (FB) teve
duração de 28 dias, durante os quais os animais foram mantidos em gaiolas individuais de alvenaria
com medidas de 2,0 x 2,0 x 1,0 m com teto e parede posterior de tela de arame. Nela, a principal
finalidade foi estabelecer um perfil comportamental para cada animal onde as coletas de dados
foram realizadas em dias alternados, totalizando 14 dias de coleta. Na segunda fase, de ambiente
novo (F1), os animais foram transferidos para uma gaiola nova, com dimensões similares às das
gaiolas da fase FB e as coletas de dados foram realizadas diariamente durante 7 dias. Na terceira e
última fase, de ambiente novo com restrição espacial (F2), os animais foram transferidos para
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gaiolas novas com aproximadamente metade do tamanho das gaiolas usadas nas fases anteriores
(FB e F1). As coletas de dados também foram realizadas diariamente no intervalo de 7 dias. No
total, as coletas realizadas durante as três fases tiveram duração de 28 dias.
A análise estatística foi realizada a partir dos testes ANOVA de Friedman e Wilcoxon,
utilizados para investigar possíveis variações dos comportamentos entre as fases. O valor de
significância p foi fixado em p≤0,05. Para evitar influências do ritmo circadiano sobre os
comportamentos dos animais, os dados comportamentais foram realizadas sempre no horário entre
as 6:30 - 9:00h da manhã. Adotando-se o etograma de Stevenson e Poole (1978), os
comportamentos analisados foram os de autocatação, marcação de cheiro e piloereção.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Analisando como as fêmeas responderam às mudanças de ambiente físico, foram
verificadas variações nas frequências da marcação de cheiro (ANOVA de Friedman: x²= 18,84 p=
0,001), ocorrendo reduções na fase F2 com relação à fase FB (Wilcoxon z= -3,528 p= 0,001) e com
relação à fase F1 (Wilcoxon z= -3,846 p= 0,001). Não houve diferença significativa entre a fase FB
com a fase F1 (Wilcoxon z=-0,569 p= 0,570) (Figura 1):

Figura 1: Frequências de marcação de cheiro em fêmeas de C. jacchus durante a mudança
de ambiente físico. FB= fase basal, F1= mudança de gaiola sem restrição ambiental e F2=
mudança de gaiola com restrição ambiental. *FB= diferença significativa entre a
respectiva fase e a(s) fase(s) ao lado do *; ANOVA de Friedman e Wilcoxon, p<0,05.
Também foi observado para as fêmeas variações nas frequências de piloereção ao longo
das fases (ANOVA de Friedman: x²= 14,98 p= 0,001). Inicialmente, não houve diferença
significativa entre a fase FB com a fase F1 (Wilcoxon z= -0,831 p= 0,406), mas houve redução na
frequência deste comportamento na fase 2, quando comparada à da fase FB (Wilcoxon z= -3,249
p=0,001) e à da fase F1 (Wilcoxon z= -3,455 p= 0,001) (Figura 2).
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Figura 2: Frequências de piloereção em fêmeas de C. jacchus durante a mudança de
ambiente físico. FB= fase basal, F1= mudança de gaiola sem restrição ambiental e F2=
mudança de gaiola com restrição ambiental. *FB= diferença significativa entre a
respectiva fase e a (s) fase(s) ao lado do *; ANOVA de Friedman e Wilcoxon, p<0,05.
Quanto à autocatação das fêmeas, não foram registradas variações significativas no
tempo utilizado para esse comportamento entre as três distintas fases (Friedman: x²= 0,706 p=
0,703) (Figura 3).

Figura 3: Tempo de duração de auto-catação em fêmeas de C. jacchus durante a
mudança de ambiente físico. FB= fase basal, F1= mudança de gaiola sem restrição
ambiental e F2= mudança de gaiola com restrição ambiental. *FB= diferença
significativa entre a respectiva fase e a (s) fase(s) ao lado do *; ANOVA de Friedman e
Wilcoxon, p<0,05.
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Esses resultados apontam para a questão de que, em fêmeas, a transferênciado animal
para um ambiente novo não é um fator preponderante para promover mudançascomportamentais.
Porém, a mudança para um ambiente com restrição espacial exerce um efeito significativo nas
respostas desses animais. Assim, a diminuição do tamanho do espaço físico provavelmente
possibilitou a ativação do sistema nervoso autônomo desses animais, responsável pela modulação
da resposta ao estresse e ansiedade (DETTLING, 2002).
Santos et al. (2011), em experimento semelhante ao do presente estudo, porém
utilizando machos ao invés de fêmeas, encontraram queos machos de C. jacchus reduziram os
comportamentos de piloereção e autocatação quando foram transferidos da fase basal para um
ambiente novo sem restrição espacial. Esses resultados diferem dos nossos, uma vez que as fêmeas
não responderam significativamente à mudança entre essas fases, indicando que nessa espécie as
modulações comportamentais em resposta ao estresse, a partir de modificações espaciais, podem ser
sexualmente dimórficas.
Nesse contexto, Saldanha et al. (2005)identificaram que fêmeas de saguis, quando
transferidas de suas gaiolas e reunidas em díades isosexuais, demonstraram maiores níveis
comportamentais (marcação de cheiro e piloereção) quando comparadas com machos, mostrando
dessa forma que o fator limitante para desencadear a mudança comportamentalfoi primariamente a
presença de indivíduo do mesmo sexo, enfatizando a forte influência das relações de dominância
entre as fêmeas. No nosso estudo, o fator determinante para a alteração comportamental foi a
restrição do espaço físico.
Ainda, referente a modificações do ambiente físico a partir de restrição espacial,
Kitchem e Martin (1996), registraram variações significativas quando submeteram vinte e quatro
saguis (C. jacchus) alojados em díades heterossexuais em um experimento com variações no
tamanho e complexidade das gaiolas. Verificaram, em cinco fases experimentais, mudanças
comportamentais nos animais, onde os índices de comportamentos como esteriotipias e agressão
diminuíram a partir do momento que estes foram transferidos de gaiolas pequenas e sem
enriquecimento, para gaiolas maiores e mais complexas. Os resultados da pesquisa enfatisaram a
importância da análise da variabilidade de comportamentos indicadores de estresse nesses animais,
referentes a diferentes espaços onde são introduzidos, incluindo também mudanças de respostas
relacionadas aos seus parceiros sociossexuais.
Vários tipos de modificações comportamentais em fêmeas de C. jacchus foram
estudadas, relacionadas a variadas modificações físicas e sociais, como alterações durante e após o
período de gestação, respostas comportamentais e endócrinas em relação ao posto social, presença e
separação do parceiro social (SALTZMAN et al., 1998; MELO et al, 2005; ZIEGLER et al, 2005;
GALVÃO-COELHO, 2008). Os resultados encontrados no presente estudo podem somar aos
estudos acima citados no sentido de contribuir para o entendimento de como esses animais podem
se comportar e modular os seus comportamentos em detrimento de modificações fisiológicas e
ambientais.
CONCLUSÃO
Fêmeas de C. jacchus quando submetidas a ambientes com restrição espacial, podem
sofrer alterações diferenciadas de comportamentos indicadores de estresse, sendo essas respostas
provenientes da ativação do sistema nervoso autônomo desses animais. Porém, quando submetidas
a um ambiente novo sem restrição espacial, não apresentam modificações comportamentais
significativas. Esses resultados corroboram pesquisas que mostram que as respostas desses
indivíduos a esse tipo de agente estressor podem ser sexualmente dimórficas, e ainda podem
contribuir para a validação dessa espécie como modelo animal potencial para pesquisas biomédicas
referentes a investigações de patologias humanas relacionadas ao estresse.

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

1428

REFERÊNCIAS
ANSMAN, H.; MATHESON, K. Stress, depression, and anhedonia: distinguishing characteristics
and individual profiles. J. Psychopharmacol, 134: 330-332, 2005.
BARBOSA, M. N.; MOTA, M. T. S.The influence of husbradry on the social interaction between
heterosexual pairs of common marmoset, Callithrixjacchus (Linnaeus, 1758).Rev. bras.
Zoociências, 6, 1:29-43, 2004.
BROOM, D. M. Animal welfare: concepts and measurement. Journal of Animal Science, 69:
4167-4175, 1991.
CUI, K. The effect of stress on semen reduction in the marmoset monkey (Callithrixjacchus).
Human Reproduction, n.3, 11: 568-573, 1996.
DETTLING, A.; FELDON, J.; PRYCE, C. R.Early deprivation and behavioral and physiological
responses to social separation novelty in the marmoset.PharmacolBiochem. Behav., 73, 269,2002.
GALVÃO-COELHO N. L.; SILVA, H. P. A.; LEÃO, A. C.; SOUSA, M. B. C. Common
marmosets (Callithrixjacchus) a as potential animal model for studying psychological disorders
associated with high and low responsiveness of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis. Reviews in
the Neurosciences, 19, 187-201, 2008.
KITCHEN, A. M.; MARTIN, A. A.The effects of cage size and complexity on the behaviour of
captive common marmosets, Callithrixjacchusjacchus.Laboratory Animals, 30:317-326, 1996.
McEVEN, B. S. The neurbiology of stress: from serendibity to clinical relevance. Brain Res., 886,
2000.
MELO, P. R.; CAMILO, C. S.; SILVA, C. A.; MENEZES, A. A. L.; AZEVEDO, C. V. M. A fase
fértil da fêmea sincroniza o perfil diário da marcação de cheiro em saguis (Callithrixjacchus)
machos? PublICa, 1: 86-97, 2005.
MORGAN, K. N.; TROMBORG, C. T. Sources of stress in captivity.Applied Animal Behaviour
Science, 102: 262-302, 2007.
SALDANHA, D. M.; NASCIMENTO, H. G.; BARBOSA, M. F. P.; SOUSA, M. B. C.
Monitoramento hormonal do par reprodutor de sagui comum (Callithrixjacchus) antes e após o
nascimento dos filhotes. PublICa, 1: 32-41, 2005.
SALTZMAN, W.; SCHULTZ-DARKEN, N. J.; WEGNER, F. H.; WITTWER, D. J.; ABBOTT, D.
H. Suppression of cortisol levels in subordinate female marmosets: reproductive and social
contributions. Horm. andBehav., 33:58-74, 1998.
SANTOS, K. B.; FERREIRA, J. M.; ALBUQUERQUE, A. C. S. R.; GALVÃO-COELHO, N. L.;
GALVÃO, A. C. M. Respostas comportamentais em machos de sagui comum, Callithrixjacchus,
em decorrência de modificações ambientais espaciais. In: Salão de Iniciação Científica da UERN,
VII, 2011, Mossoró. Anais...Mossoró: SIC UERN, 2011.

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

1429

SILVA, H. P. A.; LEÃO, A. C.;SOUSA, M. B C. Sexual differences in behavioral and hormonal
responses to social change in common marmosets Callithrixjacchus. In: A Primatologia no Brasil.
Sociedade Brasileira de Primatologia, Aracaju-UFS, vol. 9. p. 154-168, 2008.
SLOMAN, K. A.; METCALF, N. B.; TAYLOR, A. C.; GILMOUR, K. M. Plasma Cortisol
Concentrations Before and After Social Stress in Rainbow trout and Brown trout. Physiological
and Biochemical Zoology, 74: 383-389, 2001.
STEVENSON, M. F.;POOLE, T. B. An ethogram of common marmoset (Callithrixjacchus):
General behavioral repertoire. Anim. Behav., 24: 428-451, 1976.
RIBEIRO, R. R. C.; GALVÃO-COELHO, N. L.; GOMES, S. L.; SOUSA, M. B. C. Efeito do
parceiro social sobre a resposta comportamental ao ambiente novo em sagui comum
(Callithrixjacchus). PublICa III: 37-47, 2007.

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

1433

A LITERATURA INFANTO-JUVENIL ATRAVESSANDO DIFERENÇAS E
DESMISTIFICANDO PRECONCEITOS
Dayane Priscila Pereira de Souza1·; Francisca Maria de Souza Ramos-Lopes2.

RESUMO: Esta discussão apresenta os resultados do projeto Negritude e Literatura

Infanto-Juvenil: (res) significando a imagem de sujeitos negros e negras. O projeto
objetivou destacar o uso da literatura infanto-juvenil como um elemento a mais para o
educador desenvolver em sua prática efetiva um trabalho no qual os alunos aprendam a
lidar e respeitar as diferenças sejam elas de cor, sexo, classe social, limitações físicas,
dentre outras. Para efetivação deste objetivo, lançamos mão de pesquisas bibliográficas,
questionários, pesquisas de campo em escolas públicas e privadas acerca da utilização de
paradidáticos de literatura infanto-juvenil. Os dados, provenientes da pesquisa exploratória
que realizamos em uma escola pública do município de Ipanguaçu, evidenciam que a
literatura infanto-juvenil contribui para o desenvolvimento das competências de leitura e
escrita nos alunos, como também dá margem para o envolvimento com inúmeras
temáticas, tais como as diferenças culturais, físicas e raciais. Também apresentam
indicativos de que práticas discriminatórias e preconceituosas entre discentes foram
revertidas por meio do trabalho com obras da literatura infanto-juvenil que abordam a
temática das diferenças. Concluímos que mesmo o uso de paradidáticos da literatura
infanto-juvenil, com foco na temática das diferenças, ser um auxilio eficiente ao trabalho
do docente, tais recursos didáticos tem encontrado um espaço limitado nas escolas
pesquisadas.
PALAVRAS-CHAVE: Literatura infanto-juvenil; Negritude; Práticas discursivas; Preconceito e
discriminação.
Introdução

Há alguns anos nosso país vem vivendo em ascensão no que diz respeito à
valorização da temática das diferenças, ocorrendo em todos os âmbitos da sociedade uma
busca por respeito e inclusão social dos grupos marginalizados seja pela cor, classe social,
gênero, limitações físicas etc. Esta busca por valorização das diferenças existentes entre os
sujeitos direcionam grupos minoritários a buscar formas de mobilização que os permitam
sair da posição de inferioridade a qual são relegados, para que possam alcançar um lugar
de equivalência com os outros sujeitos.
A esse respeito, o movimento negro tem reivindicado os direitos dos cidadãos
negros em face de quase 400 anos de escravização, humilhação e desrespeito. Esse
movimento luta contra as práticas racistas na sociedade brasileira, principalmente na
Educação, há muitos anos e em resposta a algumas dessas lutas, foi sancionada a lei federal
n° 10.639/03, que institui a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira
no currículo geral de ensino.
Com o surgimento dessa lei almeja-se a valorização da cultura africana e o resgate
das contribuições do negro para a formação da cultura e do próprio povo brasileiro. A
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miscigenação tornou nossa nação no que Hall (2011, p. 63) chama de “híbridos culturais”,
isto é, uma nação que é constituída de diversas culturas que se intercruzam.
Socialmente, espera-se que esse hibridismo seja tratado com naturalidade,
principalmente no ambiente escolar considerado um espaço onde todos os indivíduos
devem ser tratados com justiça e igualdade, porém, discussões como as de Cunha Jr.(2009)
e Ramos-Lopes (2010 e 2011) identificaram a escola como um lugar onde o desrespeito em
relação à diferença do outro fica em evidência por meio de xingamentos e agressões
verbais que perpassam o dia a dia escolar.
Com foco nessa problematização, a pesquisa sugeriu a utilização da literatura
infanto-juvenil como meio didático de construção da ideia de igualdade entre os sujeitos de
pertencimentos étnicos e/ou grupais distintos, buscando compreender, por meio dos
discursos dos docentes pesquisados, se a literatura infanto-juvenil, trabalhada nas escolas
pesquisadas, apresentava sujeitos negros bem sucedidos de forma a contribuir para o
processo de formação de crianças negras e brancas.
Como objetivo geral, propomos destacar o trabalho com a literatura infanto-juvenil
como um elemento a mais para o educador desenvolver em sua prática efetiva um trabalho
no qual os alunos aprendam a lidar e respeitar as diferenças sejam elas de cor, sexo, classe
social, limitações físicas etc., e, como objetivo específico, propusemo-nos a (1) fazer um
levantamento dos livros de literatura infanto-juvenil que são trabalhados em salas de aula
da Educação Básica (2º ao 5º ano) em uma escola pública, (2) organizar uma coletânea
com obras da literatura infanto-juvenil que contribuam para a construção de uma
identidade positiva da criança negra.

Material e Métodos

Inicialmente, fizemos uma pesquisa bibliográfica a fim de historicizar o tema e
buscar novos conhecimentos. Nessa etapa do projeto, construímos um aporte teórico sobre
o racismo na História do Brasil (CARNEIRO, 2005); os princípios da Análise do Discurso
(ORLANDI, 2005 e FERNANDES, 20005); identidades (BAUMAN, 2005 e HALL);
negritude e seus modos de apresentação e sentidos na sociedade (MUNANGA, 2009).
Depois, realizamos um levantamento exploratório dos paradidáticos de literatura
infanto-juvenil que tratassem da temática das diferenças, a serem trabalhados no ano de
2012 em três escolas da cidade de Assú e Ipanguaçu nas séries de 2° ao 5° ano e,
elaboramos um questionário com o objetivo de identificar informações sobre o trabalho
com literatura infanto-juvenil, esta voltada para a temática da afrodescendência. O
questionário foi aplicado em fevereiro de 2012, durante uma oficina sobre sequências
didáticas ministrada pela bolsista e pela professora coordenadora do projeto, por ocasião da
semana pedagógica do município de Ipanguaçu. O evento foi escolhido porque foi um
momento no qual houve a concentração de professores dos variados níveis de ensino.
Os sujeitos que deram voz ao questionário foram professores de 2° ao 5° ano do
Ensino Fundamental. Procuramos conhecer a realidade de seus trabalhos com os temas
escolhidos e quais as implicações dessas práticas na construção de concepções que
abordem o respeito e a valorização das diferenças entre seus alunos.
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Resultados e Discussão

A pesquisa realizada por meio do projeto Negritude e Literatura Infanto-juvenil:
(res) significando a imagem de sujeitos negros e negras nos permitiu identificar que das
três escolas onde solicitamos a lista de paradidáticos, a serem utilizados durante o ano
letivo de 2012, somente uma já inserira na sua lista um livro que tratasse da temática das
diferenças. As demais, embora houvesse uma seleção de literatura para os alunos, o
material se referia à literatura de clássicos, sem a inserção de obras atuais mais voltadas
para as discussões da valorização e do respeito às diferenças.
A partir dessa pesquisa exploratória, pudemos observar que a metodologia de
trabalho com paradidáticos de literatura infanto-juvenil tem sido utilizada, mas não está
sendo aproveitada como deveria, há uma omissão do uso da gama de títulos disponíveis
hoje no mercado editorial que trazem no enredo a temática das diferenças. Percebemos,
com foco nas escolas pesquisadas, que a literatura infanto-juvenil tem se deparado com um
espaço limitado nas práticas efetivas escolares.
Com isso não estamos afirmando que as escolas não estão aplicando a Lei n°
10.639/03 outrora mencionada. Somos sabedoras que há outras metodologias que poderiam
estar sendo desenvolvidas no decorrer do ano letivo, por exemplo, encenações, poesias,
projetos pedagógicos, dentre outras estratégias. No entanto, em resposta ao nosso objetivo
principal de tratar a literatura infanto-juvenil como um instrumento para o trabalho dos
professores em relação às diferenças raciais, físicas, de gênero etc., observamos que este
recurso não tem sido utilizado frequentemente por parte das escolas pesquisadas.
No que diz respeito a textos que compartilham do tema do projeto, Debus (2007)
nos dá um aparato geral de como estão as publicações de literatura infanto-juvenil com a
presença do negro tanto em narrativas como em ilustrações. A autora prioriza um
levantamento da quantidade de literatura infanto-juvenil com a temática do negro
publicada pelas principais editoras dessa categoria de livros no Brasil.
Debus (2007) percebeu que mesmo com o crescimento da publicação de
paradidáticos com a temática das diferenças, ainda é muito pequena a quantidade dessas
publicações em relação aos tradicionais contos de fadas, nos quais os personagens
principais são brancos. A disseminação dessas histórias é secular e parece-nos que Leis
Federais contribuem favoravelmente para que essa realidade se altere e dê mais direitos aos
grupos marginalizados.
Jovino (2006) levanta a questão de que os personagens negros em geral não
aparecem como personagens principais na literatura em decorrência do branqueamento
europeu reinante em literaturas dessa natureza, todavia a cultura negra tem se levantado
mostrando-se por meio da valorização dos traços étnicos dos africanos como trancinhas e
trajes típicos que aprofundam para outras características do povo negro.
Oliveira (2008) focaliza os aspectos que marcam o negro nas histórias literárias
desde o século passado, dentre eles: a protagonização do branco, o negro imerso em um
emaranhado de problemas como a fome, a miséria, a doença, a subalternidade, em
contrapartida às histórias inovadoras do presente século, que resgatam a cultura e a
autoestima negra de maneira positiva, afirmam a singularidade dessa cultura, abordam o
cotidiano e as relações nas famílias negras.
Nos discursos dos professores há a afirmativa de que realmente existe preconceito
nas práticas escolares de seus alunos, preconceito esse externado por meio de exclusões em
brincadeiras, indiferença aos colegas de cor negra ou com alguma outra diferença e
desrespeito, manifestados por meio dos discursos.
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Os docentes declararam que a literatura utilizada em sala de aula torna-se
importante, sobretudo em relação à prática e aperfeiçoamento da leitura e da escrita,
envolvimento de temáticas delicadas como a das diferenças culturais, físicas e raciais,
mudança positiva de comportamento em relação a essas diferenças entre outros benefícios.
Destaca-se o discurso da professora Flor, que declara que muitos de seus alunos
negavam a aceitar sua cor, mas que por meio da literatura infanto-juvenil esta realidade foi
mudando gradualmente devido a alguns aspectos também destacados pelos docentes no
questionário como a linguagem acessível desse tipo de literatura e as ilustrações que
mexem com o imaginário e aproximam a temática do dia a dia das crianças.
Atendendo ao objetivo de organizar uma coletânea com obras da literatura infantojuvenil que abordassem positivamente a imagem do sujeito negro (a), eis algumas obras
constituintes da coletânea:
ROSA, Sonia. O menino Nito. Rio de Janeiro: Ed. Memórias Futuras, 1996.

Figura 1: Livro O Menino Nito (ROSA, 1996).
Em O Menino Nito, Sonia Rosa conta a história de um garoto que chorava por
qualquer motivo e até sem motivo. O pai cansado de tanto choro chamou o menino em um
canto e lhe disse que homem não chora e partir daí, o menino começou a engolir todos os
choros que tinha vontade. Por causa disso, os pais de Nito observam a quietude e o silêncio
do garoto que já não chorava mais e encontrava-se com choro acumulado. Mandaram
chamar o médico que disse que desachorar seria a solução. Então o garoto pôs-se a chorar
e aprendeu que poderia chorar sempre que tivesse motivo para tal e cresceu muito mais
feliz.
Nesse livro, Nito é um garoto negro e de família negra, ambos são apresentados de
maneira positiva, tem a situação-problema, no entanto, conseguem superar o desafio e
serem felizes no final.
A linguagem e as ilustrações conversam em relação ao sentido, pois à medida que o
menino engolia o choro, há umas imagens do próprio garoto construindo um muro na
passagem que dá para um rio, provavelmente rio das lágrimas do garoto. O muro era a ação
de engolir o choro e quando o garoto “desachora”, todo o muro vem a baixo com as
lágrimas em forma de cachoeira do garoto.

BELINKY, Tatiana. Diversidade. Ilustrações de Fernando Luiz. São Paulo: Quinteto
Editorial, 1999.
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Figura 2: Livro Diversidade (BELINKY, 1999).
Este livro é em formato de poema com 32 páginas de descrições dos mais diversos
tipos de pessoas sempre em esquema de oposição, por exemplo, “um é gordinho/ outro é
magrinho/ um é preguiçoso/ outro é animado”, o que leva as crianças a se identificarem
com as imagens contidas no livro que são inúmeras e bastante coloridas.
Nas estrofes finais, a autora diz que nada é defeito e nem qualidade e, sim humano
e humano é diferente. A criança a partir disto, percebe que as diferenças não são coisas
ruins e olha para si e para o outro com um olhar de mais igualdade e respeito, entendendo
que se todos fôssemos iguais, não seria tão interessante e divertido.
COOKE, Trish. Tanto, Tanto! Ilustrações Helen Oxenbury e tradução Ruth Salles.
Editora Ática, 2006.

Figura 3: Livro Tanto, tanto! (COOKE, 2006)
Tanto, Tanto! É um clássico da literatura infanto-juvenil afro-brasileira e conta a
história de um bebê muito amado por sua família e que recebe esse amor e carinho de
diversas maneiras e por cada membro da família. Todos haviam se reunido para festejar o
aniversário do pai do bebê e este dançou, cantou, lutou, brincou, se divertiu a valer e sentia
que todos ali o amavam.
Esta história de ilustrações de Helen Oxenbury, uma das mais elogiadas ilustradoras
dos Estados Unidos, transborda sentimentos bons e amor familiar no ambiente agradável
do lar. Cores agradáveis e palavras doces perpassam a obra que envolve carinhosamente os
sujeitos em torno de uma relação de muito amor e respeito.
PARR, Todd. Tudo bem ser diferente. Panda Books, 2002.
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Figura 4: Livro Tudo bem ser diferente (PARR, 2002).
O diferencial desta obra é o sentimento de aceitação que ela transmite: o título já
nos diz muita coisa da obra, pois cada pessoa, cada diferença citada é aceita por meio da
expressão inicial “Tudo bem”.
As imagens também são diferentes, pois lembram desenhos de criança, isso pode
gerar na criança um sentimento familiaridade e fazer com que ela compreenda melhor o
que está sendo posto, além da simplicidade do texto que facilita a assimilação das ideias.
Dentre outras, também abordam a temática do respeito as diferenças e da discussão
etnicorracial a Coleção Africanidades (DIAS e HONORA, 2010), Histórias da Preta
(LIMA, 2005), Menina Bonita do Laço de Fita (MACHADO, 2004), Meninas Negras
(COSTA, 2006) e Que cor é a minha cor? (RODRIGUES, 2006).

Figura 5: Livro Menina Bonita do Laço de
Fita (MACHADO, 2004).

Figura 6: Livro Histórias da Preta
(LIMA, 2005).

Acreditamos que os livros mencionados aqui possibilitam aos alunos identificaremse no emaranhado de diferenças com as quais convivem e partilham, pois nas histórias são
apresentados sujeitos negros e negras bem sucedidos, sujeitos gordos, magros, com
personalidades distintas e tipos físicos diversos, revelando a diversidade existente no nosso
cotidiano e instigando-os a conviver com a diversidade de maneira que aprendam a
respeitar e valorizar o outro.
CONCLUSÃO

Esta pesquisa possibilitou-nos algumas (in) conclusões, a partir da problemática das
diferenças, tendo em vista que a literatura infanto-juvenil abre inúmeras possibilidades
para que o trabalho em sala de aula com esse tema, sendo um gênero textual aberto às
construções de sentidos que se dão na interação aluno-livro-professor.
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A pesquisa nos direciona a concordar com Cunha Jr. (2009) quando comenta que
nas práticas escolares, para os estudantes negros, discutir sobre o escravismo é algo que se
torna tedioso, envergonhando-os, pois a temática é abordada de forma inadequada e
preconceituosa, inferiorizando a população negra.
Compreendemos que os docentes têm encontrado na literatura infanto-juvenil uma
ferramenta a mais para auxilia-los na árdua tarefa de desenvolvimento do caráter infantil. E
que ao se utilizarem desse instrumento tomarão para si uma metodologia eficaz e
acolhedora, que lhes permite uma mobilidade em sala de aula e lhes confere uma
ferramenta a mais para envolvimento da turma. Percebe-se que o texto literário evoca
diversas características que contribuem para a formação dos sujeitos, tanto o gosto pela
leitura, quanto a capacidade e a sensibilidade interpretativas, quando o mesmo não é
monossêmico e sim polissêmico, “pois sua leitura provoca no leitor reações diversas que
vão do prazer emocional ao intelectual” (FARIA, 2010, p. 12).
Ressaltamos também a grande contribuição que a literatura de um modo geral dispensa
sobre os leitores, não só a possibilidade de, por meio dela, poder conhecer e discutir temas
polêmicos na sociedade, mas também como instrumento significativo para o desenvolvimento
da leitura e da escrita.
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A MEMÓRIA NA PRODUÇÃO DE SENTIDOS SOBRE A CIDADE DE MOSSORÓ:
EFEITOS DO ARQUIVO IMAGÉTICO NA DESCRIÇÃO/INTERPRETAÇÃO DE
ENUNCIADOS
Camila Praxedes de Brito1(UERN/PIBIC/CNPq/GEDUERN); Francisco Paulo da
Silva2(UERN/PIBIC/CNPq/GEDUERN)

RESUMO: Este trabalho apresenta os resultados da pesquisa da PIBIC/CNPq (2011/2012), cujo
título geral é “A memória na produção de sentidos sobre a cidade de Mossoró: efeitos do arquivo
imagético”. Fundamenta-se nas contribuições da Análise do Discurso de orientação francesa que dá
suporte à organização e sistematização de elementos teórico-metodológicos, para a análise da
imagem na produção de efeitos de sentido sobre a cidade de Mossoró/RN, ligados a acontecimentos
históricos ocorridos na Cidade e a organização desses efeitos de sentido gerados pela memória
coletiva em volta dos discursos de resistência e liberdade que circulam na Cidade. A pesquisa
objetivou a descrição/interpretação dos efeitos de sentido trazidos pela memória da Cidade, através
do seu arquivo imagético e verbal que constituem Mossoró como cidade da resistência e da
liberdade nos discursos que circundam à política e a mídia local. A pesquisa está
epistemologicamente inserida no campo da Análise do Discurso, observando a redirecionamento de
seus princípios almejando a constituição de uma Semiologia Histórica. Assim sendo, constituímos
os discursos verbais e não verbais como documentos históricos sociais, que em Mossoró
representam fragmentos da realidade de uma determinada sociedade, onde o sincretismo das
linguagens produzem efeitos de sentido numa relação de espaço e tempo, ou seja, as imagens e
textos verbais têm significado para os sujeitos sociais de Mossoró.
Palavras-chave: Memória, Imagens, Discurso, Sincretismo de linguagem.
INTRODUÇÃO
O presente artigo é resultado do Projeto PIBIC/CNPQ (2011/2011) “A memória na
produção de sentidos sobre a cidade de Mossoró: efeitos do arquivo imagético”, cujo objetivo
principal é “Descrever/Interpretar efeitos da memória no arquivo imagético que discursiviza
Mossoró como cidade da liberdade e da resistência nas práticas discursivas que entrecruzam a
política e a mídia local, considerando o sincretismo de linguagens verbal e não verbal que
materializa os enunciados do arquivo”. A pesquisa foi realizada através da sistematização de
elementos teórico-metodológicos que possibilitaram uma análise dos discursos verbais e imagéticos
na produção de efeitos de sentido na e sobre a cidade de Mossoró/RN.
Há muito tempo circula em Mossoró discursos que a montam como uma terra de resistência
e liberdade, trazendo para o presente à memória de fatos históricos que marcaram a Cidade, tais
como a Abolição da escravatura (1883), O motim das mulheres (1875), O primeiro voto feminino
da América Latina (1928) e A expulsão do bando de Lampião (1927), fatos que representam um
passado de vitórias e feitos heroicos.
Os eventos citadinos foram transformados pelo poder local e pela mídia em verdadeiros
acontecimentos discursivos que apresentam os mossoroenses como um povo resistente e libertário,
e, devido à sua recorrência constante nas práticas discursivas dos poderes locais. Assim, essa
identidade de resistente e libertário foi sendo atribuída ao povo de Mossoró, e, esta é materializada
1

Discente do curso de Letras da Faculdade de Letras e Artes, Campus Central, UERN. Membro do GEDUERN – Grupo de Estudos
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em enunciados verbais e imagéticos, nos mais variados gêneros discursivos e suportes de textos, tais
como panfletos, noticias, monumentos históricos, outdoors, fotografias e etc..
Dessa forma pudemos constatar que, em meio ao vasto arsenal de arquivos existentes na
Cidade, existem enunciados, que contam com um constante sincretismo de linguagem verbal e
imagética, e que estas são de igual importância para a constituição da memória e da identidade
desse povo, pois, de acordo com Foucault (2008), não é apenas de discursos verbais que se
constituem os enunciados, para Ele, “[...] qualquer série de signos, de figuras, de grafismos ou de
traços - não importa qual seja sua organização ou probabilidade - é suficiente para constituir um
enunciado” (FOUCAULT, 2008, p. 95). Por esse e outros motivos, usamos o conceito de Foucault
para “enunciado” em nossa pesquisa.
MATERIAL E MÉTODOS – Seleção, organização e modos de tratamento dos enunciados
Almejando descrever os fatos históricos que afirmam Mossoró como cidade da Resistência e
da Liberdade, e a forma como a imagem se impõe como operadora de memória, levando em
consideração o sincretismo de linguagem, presente nas práticas discursivas da Cidade, adotamos
dois passos: o primeiro diz respeito à fundamentação teórica, nos baseamos nos pressupostos
teórico-metodológicos da Análise do Discurso, fiando-nos em Foucault, Mauad, Silva, Canabarro,
dentre outros autores que discorrem sobre análise discursiva, as relações entre história, memória e
fotografia, a imagem como enunciado, e o papel desta na produção de efeitos de sentido na e sobre
a cidade, que mais tarde trazemos para a realidade de Mossoró. A segunda parte consistiu na análise
do Corpus, construído a partir de imagem feitas dos monumentos históricos da Cidade, como
também do site da prefeitura municipal de Mossoró e de livros de história local, nessas, observando
este Corpus pudemos analisar de que maneira este é utilizado para a produção de efeitos de sentido,
tanto através da disposição das personagens fotográficas , as cores, as formas e a maneira como a
imagem é posta aos olhos do público, como também os textos verbais que contribuem para a
produção dos efeitos de sentido.
Relembrar a vida de certos personagens ou relembrar certos fatos históricos é
importante não só para reconstruir uma identidade local na globalidade do mundo;
é importante também para não deixar cair no esquecimento aquilo que foi ou ainda
é importante para uma certa comunidade (FONSECA-SILVA, 2001, p. 215).

Assim, podemos dizer que o sincretismo das linguagens verbal e imagética alimentam a
formação dos mitos e produz uma identidade da Cidade (resistente e libertária), revelada nessas
imagens e textos verbais, possibilitando a construção de efeitos de sentido e contribuindo para a
formação discursiva da população, sua identidade, que foi moldada através da história, trazida pela
memória coletiva da Cidade. Para análise, utilizamos os dispositivos teórico-analíticos da Análise
do Discurso, tais como: interdiscurso, memória discursiva, formação e prática discursiva, que
concebem uma semiologia histórica.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Episódios históricos que inscrevem Mossoró como cidade da resistência e da liberdade.
A Abolição da escravatura
Iniciando uma história de pioneirismo, Mossoró foi a primeira cidade do Rio Grande do
Norte a realizar-se sistematicamente com o intuito de libertar escravos. Até que em 30 de setembro
de 1883, foi proclamada a abolição da escravatura em Mossoró, pelo presidente da Sociedade
Libertadora Mossoroense, Joaquim Bezerra da Costa Mendes, que disse em seu discurso que a
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partir daquele momento estava "livre o município de Mossoró da mancha negra da escravidão"
(www.prefeiturademossoro.com.br, acesso em 09 de março de 2012)
O Montim das Mulheres
O motim das mulheres foi um movimento liderado por Ana Floriano contra a lei que
tornava obrigatório o alistamento dos jovens maiores de 18 anos às forças armadas, com a
finalidade de “defenderem” a pátria na guerra. Em 4 de setembro de 1875 , cerca de 300 mulheres
munidas de utensílios domésticos enfrentaram a policia em defesa da vida de seus entes queridos,
chegando a rasgar as fichas de alistamento e agiram com força bruta contra os policiais que
tentaram contê-las. “Destemidas e determinadas, as mães de Mossoró triunfaram. Seus filhos
ficaram sob seus olhares e proteção, distantes da guerra que sorvia vidas”.
(www.prefeiturademossoro.com.br, acesso em 09 de março de 2012)
O Primeiro Voto Feminino, de Celina Guimarães, em 1928
Seguindo o exemplo de pioneirismo, Mossoró também teve em suas urnas, o primeiro voto
feminino da América Latina, marcando os movimentos feministas, muito disseminados na época.
Assim, em 1928, o então governador do Estado do Rio Grande do Norte, Juvenal Lamartine,
autorizou o voto da professora e juíza de futebol Celina Guimarães Viana, mesmo sendo proibido o
voto feminino no Brasil. “Após Celina tirar seu título eleitoral, um grande movimento nacional
levou mulheres de diversas cidades do Rio Grande do Norte e outros nove estados da Federação a
fazerem a mesma coisa”. (www.prefeiturademossoro.com.br, acesso em 09 de março de 2012)
A Resistência ao bando do mais famoso cangaceiro do Nordeste, o Lampião
Resistência do povo de Mossoró ao bando de Lampião, liderada pelo prefeito Rodolfo
Fernandes, em 1927, que levou a expulsão do Cangaceiro e de seu bando da Cidade e a prisão e
morte de cangaceiros famosos como Colchete e Jararaca.
Relações entre fotografia, memória e história na produção de enunciados em Mossoró.
Observando as práticas discursivas na Cidade, pudemos observar a constante reafirmação de
Mossoró como resistente e libertária. Essa reafirmação não se dá somente pela produção de textos
verbais, mas também pelos não verbais (imagéticos) e, pelo sincretismo dessas duas linguagens.
Este produz enunciados, que segundo Foucault (2008), contribuem para a formação discursiva e a
identidade de um povo.
Significa dizer que as relações sociais dos sujeitos, suas influências e conceitos – formações
discursivas - constroem os enunciados, pois, estes somente produzem sentidos, ou efeitos de
sentido, nas relações entre as práticas discursivas dos sujeitos sociais, visto que as relações de
significação e sentido são convencionadas socialmente, podendo sofrer modificações no decorrer do
tempo e também no deslocamento do espaço. Assim sendo, Foucault afirma que
O enunciado [...] é uma função de existência que pertence, exclusivamente, aos
signos, e a partir da qual se pode decidir, em seguida, pela análise ou pela intuição,
se eles "fazem sentido" ou não, segundo que regra se sucedem ou se justapõem, de
que são signos, e que espécie de ato se encontra realizado por sua formulação (oral
ou escrita).[...]ele não é em si mesmo uma unidade, mas sim uma função que cruza
um domínio de estruturas e de unidades possíveis e que faz com que apareçam,
com conteúdos concretos, no tempo e no espaço.(FOUCAULT 2008, p.98)
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Assim, percebemos que a fotografia, em sua relação com a história e a memória também
produzem discursos, pois, desde o seu surgimento em 1826, ela apresenta-se com certo “caráter de
prova irrefutável do que realmente aconteceu” (MAUAD, 1996, p. 73), e permaneceu assim até que
esta perdeu a necessidade de ser uma reprodução infalsificável da realidade, e passou a admitir
outras possibilidades de interpretação, pois, segundo Mauad,
Entre o sujeito que olha e a imagem que elabora há muito mais que os olhos podem
ver. A fotografia – para além da sua gênese automática, ultrapassando a idéia de
analogon da realidade – é uma elaboração do vivido, o resultado de um ato de
investimento de sentido, ou ainda uma leitura do real realizada mediante o recurso
a uma série de regras que envolvem, inclusive, o controle de um determinado saber
de ordem técnica. (MAUAD, 1996, p. 75)

Assim sendo, podemos afirmar que a imagem fotográfica não se reduz ao físico, ao que está
posto no papel, ela é mais abrangente, considerando, além dos aspectos técnicos, fatores sociais e
externos à mesma, tais como: os sujeitos envolvidos na constituição da imagem, que sob a
influência de suas formações discursivas, podem atribuir várias interpretações possíveis à imagem,
que dessa forma, e vista como discurso. De acordo com Fernandes, o “[...] discurso implica uma
exterioridade à língua, encontra-se no social e envolve questões de natureza não estritamente
linguística. Referimo-nos a aspectos sociais e ideológicos impregnados nas palavras quando elas
são pronunciadas” (FERNANDES, 2008, p.13).
Práticas discursivas na cidade de Mossoró: análise dos acervos verbal e imagético
Há, em Mossoró atualmente, um uso constante das imagens no dia a dia da cidade. Essas
imagens remontam a Cidade como resistente e libertária, pois, retomam acontecimentos do passado
dos sujeitos sociais, que são tidos como atos heroicos, que ao longo do tempo vêm moldando as
suas formações discursivas e visões de mundo, aguçando o seu imaginário e exaltando personagens
históricas que fazem parte da memória/história da Cidade. Esses feitos são retratados
periodicamente em grandes festas populares, que anualmente atraem milhares de pessoas à Cidade.
Além desses eventos, o poder local tem investido, nas últimas décadas, na construção de
monumentos históricos que têm por objetivo fixar na memória da população os discursos de
resistência e liberdade presente no passado da Cidade. Assim, há uma busca insistente em trazer o
passado para o presente. Para Le Gof (2003, p. 526) “o monumento é tudo aquilo que pode evocar o
passado, perpetuar a recordação”. Assim, dizemos que o monumento é um agente reprodutor de
documentos, e serve para registrar a memória do passado das pessoas no presente. Silva afirma que
“A memória é transformada em História. O passado é revivido no presente e no espaço da cidade a
memória é materializada como História.” (SILVA, 2009, p.24) O monumento funciona como uma
camuflagem da realidade, uma “montagem” que de acordo com Silva (2009) deve ser descontruída
e desmontada com o intuito de verificar os contextos de produção dos “documentos-monumentos”.
Em Mossoró temos o Memorial da Resistência, Praças, Estatuas e Prédio históricos que vêm
reforçar os discursos de resistência e liberdade, trazendo o passado para o presente da Cidade. E
estes são o resultado do empenho da sociedade para conferir ao presente e ao futuro uma imagem
desejada dela mesma. Desse desejo é que são criados os lugares de memória, que Silva chama de
“construções históricas” e afirma que “o interesse em seu estudo vem, exatamente, de seu valor
como documentos e monumentos reveladores dos processos sociais, dos conflitos, das paixões e dos
interesses que, conscientemente ou não, os revestem de uma função icônica” (SILVA, 2009, p. 25).
Observamos a manipulação das imagens pelo poder local, em seu sincretismo com os
enunciados verbais:
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Figura III (fonte: Arquivo pessoal)

Nas figuras I e II as disposições das personagens nas fotografias revelam a importância que
cada um exerce na sociedade. Por exemplo, na figura I, a figura destacada é a do Padre Mota, que
era, na época da Ivasão do bando de Lampião a Mossoró, o vigário responsável pela Igreja São
Vicente, local onde se deu o confronto entre os resistentes e os cangaceiros. O destaque dado ao
Padre mostra a força exercida pela Igreja Católica na sociedade e deixa entrever nos discurso dessa
história o atravessamento do discurso e força religiosos. Isso se reforça no destaque figura da
Capela de São Vicente nesta imagem. As demais personagens, disposta no plano de fundo, em
tamanhos menores, aparecem como coadjuvantes da história. Sobrepostos às imagens, os textos
verbais, reforçam o efeito de sentido produzidos pela imagem . Como exemplo, temos o título do
texto “Padre Mota, a força da fé nas trincheiras”, o que nos leva a tomar os efeitos de sentido da
fotografia como produto das relações discursivas.
A fotografia é um produto social e cabe ao historiador perceber como as imagens
constituem uma certa maneira discursiva de colocar em cena questões e fragmentos
da história, percebidos no encaixe de uns documentos com os outros na tentativa de
se entender sua forma evolutiva e, ao mesmo tempo, descontinua. Desta forma, a
história aproxima-se do presente, com a fotografia, permitindo entender a história
oficial, a secreta, a individual e a coletiva. (CANABARRO, 2005, p. 24)

Na figura II, vemos o destaque à figura do Prefeito Rodolfo Fernandes, lider da política
local. O destaque lhe é dado pela sua importância, não só como prefeito, mas como líder da
resistência. de Mossoró ao bando de Lampião, sendo assim o símbolo da força e da resistência na
Cidade, ele representa cada um dos resistentese e é usado no presente como expresão da força do
poder local, sintetizada culturalmente na figura do prefeito. Fonseca-Silva assim se pociciona
sobre a retomada dessas figuras históricas:
Relembrar a vida de certos personagens ou relembrar certos fatos históricos é
importante não só para reconstruir uma identidade local na globalidade do mundo;
é importante também para não deixar cair no esquecimento aquilo que foi ou ainda
é importante para uma certa comunidade (FONSECA-SILVA, 2001, p. 215).

Na figura III, temos um destaque para a figura de Jararaca, executado pela polícia local. A
imagem do cangaceiro totalmente rendido e infermo é mostrada como um trofel, que tem por
objetivo mostrar a força e a superioridade do povo de Mossoró em relação ao bando, cuja fama era
de homens valentes e destemidos, assim os homens da Cidade são montados como superiores aos
cangaceiros, o que demostra queas imagens manipulam os discursos.
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Temos então, a imagem fotográfica como um agente significativo para a contação da história
de Mossoró, que poderá passar por modificações e renovações de significação ao longo do tempo e
do espaço, das influências e das determinações da sociedade.
A análise mostra que as imagens manipulam os discursos. Canabarro afirma que isso ocorre
por que as imagens são mais atraentes do que o real, e proporcionam ao seu observador, viagens
pelo seu imaginário e pelo que escolhe para representar o seu mundo e sua história.
Temos então, a imagem fotográfica como um agente significativo para a contação da história
de Mossoró, que poderá passar por modificações e renovações de significação ao longo do tempo e
do espaço, das influências e das determinações da sociedade, pois, “os acervos constituem-se em
fontes, de certa forma, privilegiadas por comportarem informações que nem sempre são encontradas
na documentação escrita.” (CANABARRO, 2005, p.24)
Dessa maneira, dizemos que as imagens fotográficas proporcionam uma ampliação do
campo de visão dos atores sociais no que diz respeito a sua própria identidade e história,
funcionando como suporte para o mantimento da memória de um passado, registrado pela
fotografia, no presente da sociedade, propiciando uma fusão do presente com o passado da cidade
de Mossoró. Para Le Goff, “[...] a fotografia revoluciona a memória, multiplicando-a e
democratizando-a, dando uma precisão e uma verdade que permite guardar a memória do tempo e a
evolução da sociedade.” (LE GOFF apud CANABARRO, 200, p.25). É como se a sociedade
mossoroense quisesse preservar para as futuras gerações esse passado de glória e feitos heroicos que
constituem a identidade do seu povo.
CONCLUSÃO
A Pesquisa tomou os discursos verbais e não verbais como documentos históricos sociais,
que representam fragmentos da história da sociedade mossoroense. Os enunciados foram analisados
considerando que o sincretismo das linguagens produzem efeitos de sentido numa relação de espaço
e tempo, ou seja, as imagens e textos verbais têm significado para os sujeitos sociais de Mossoró,
pois, os fatos históricos estão presentes em suas vivencias particulares e coletivas, o que lhes
proporcionam uma reconstrução do passado no presente, por meio da memória que se materializa
por movimentos de repetição e deslocamentos, produzindo de efeitos de sentido que tecem a
história do presente na Cidade.
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A MEMÓRIA NA PRODUÇÃO DE SENTIDOS SOBRE A CIDADE DE MOSSORÓ:
EFEITOS DO ARQUIVO IMAGÉTICO OU A MEMÓRIA QUE INSCREVE A CIDADE
Jailson Alves Filgueira1 (UERN/PIBIC/CNPq/GEDUERN); Profº. Dr. Francisco Paulo da Silva2
(UERN/PIBIC/CNPq/UERN)
RESUMO: Este trabalho vincula-se ao projeto PIBIC/CNPQ (2011- 2012) intitulado A memória
na produção de sentidos sobre a cidade de Mossoró: efeitos do arquivo imagético. O objetivo da
pesquisa foi descrever/interpretar como a memória funciona a produção de sentidos sobre a cidade
de Mossoró nos enunciados produzidos pelo poder local e pela mídia. Para desenvolver a análise
coletamos enunciados verbais e imagéticos que tematizam Mossoró como cidade da liberdade e da
resistência inscritos em diferentes fontes tais como monumentos histórico-culturais e livros que
tratam da historiografia dessa cidade. Para fundamentar teoricamente o trabalho, recorremos a teoria
da Análise do Discurso (AD) especialmente com a noção que propõe de enunciado, sentido e
interdiscurso, formação discursiva. \pela utilização desses dispositivos, tenta-se incorporar
contribuições para a sistematização de elementos teórico-metodológicos no que diz respeito à
análise da linguagem verbal e não verbal na produção de sentidos sobre a cidade de Mossoró. Pelo
sincretismo entre essas linguagens recorremos a noções advindas da Semiologia Histórica e da AD
para analisar na conjugação das linguagens a ordem do visível e do enunciável que subjaz à
produção dos efeitos de sentido, observando na materialidade dos enunciados uma regularidade que
se inscreve nos movimentos da memória como produtora de sentidos sobre Mossoró e seu povo. A
análise apontou que há uma recorrência a fatos históricos da cidade que inscreve a memória no
espaço urbano e associa os feitos do passado a história do presente.
PALAVRAS- CHAVE: Discurso, Memória; Cidade, Sentido.
INTRODUÇÃO
A pesquisa toma enunciados verbais e imagéticos para analisar como a memória neles
funciona na produção de sentidos sobre Mossoró como terra da resistência e da liberdade.
Observamos que nessa cidade há uma constante recorrência a fatos que marcaram sua história,
gesto que se manifesta nos discursos do poder local e são reforçados por outras práticas discursivas
como, por exemplo, a mídia. Dentre os quatro acontecimentos que marcam a história da cidade
(Motim das Mulheres, Libertação dos escravos, O primeiro voto feminino da América Latina e, A
expulsão do bando de Lampião), os dois últimos são os mais explorados para fazer circular
discursos sobre Mossoró e produzir a imagem de seu povo.
Considerando as orientações da Análise do Discurso para descrição e interpretação dos
enunciados, olhamos para os elementos que compõem o corpus de nossa pesquisa, especialmente
para aqueles que se materializam por meio de linguagem imagética. Com vista a atendermos os
objetivos traçados em nosso projeto de pesquisa foi priorizado como passos metodológicos a
pesquisa bibliográfica- consulta teórica em livros específicos sobre a história de Mossoró como
forma de compreender o funcionamento da memória na produção de sentido. A noção de memória
possibilita entender como se dar a construção de sentido numa sociedade. No caso das imagens
relativas à cidade de Mossoró, as imagens são uma montagem que atendem aos interesses de uma
1
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certa história, aquela da construção de uma identidade resistente e libertária para o seu povo. Para
Davallon (1999) devemos encarar a imagem por um prisma particular que seria prestar atenção à
maneira como uma imagem concreta é uma produção cultural, ou seja, levar em consideração sua
eficácia simbólica. Todo imagem é o símbolo de um conjunto de fatores sócio-históricos de traços
que deixa entrever as relações de forças e as determinações de sentidos que daí emanam.
MATERIAL E MÉTODOS – do corpus e seu tratamento
Esta pesquisa desenvolveu um estudo sobre os enunciados imagéticos e os efeitos da
memória na produção de sentido sobre a cidade de Mossoró. Para tanto, buscamos fundamentos
teóricos e metodológicos na linha francesa do campo da Análise do Discurso, com propósito de
construir um dispositivo que possibilitasse tanto compreender, quanto também interpretar/descrever
como se dá a produção de sentido nas imagens discursivas. Assim, o trabalho se caracteriza por uma
abordagem histórica de caráter interpretativo dos efeitos de sentidos produzidos pela memória no
discurso imagético.
Na análise da materialidade discursiva do corpus, realizamos leitura do referencial
teórico indicado no Projeto tanto para a produção desse artigo/relatório quanto para compreensão da
temática da pesquisa. Para tanto, foram propostas atividades para o desenvolvimento e constituição
do artigo como o conhecimento do campo teórico da pesquisa, participação nas reuniões do
GEDUERN- Grupo de Estudo do Discurso da Universidade do Estado do Rio Grande do NorteInserção nas discussões e atividades do grupo; consulta de documentos na Prefeitura Municipal,
Biblioteca, coleta de imagens na cidade para constituição do corpus, sistematização do corpus da
pesquisa, iniciação à análise das materialidades discursivas, utilização da análise para produção
acadêmica em torno do projeto leituras e orientação para produção de artigo, sistematização de
aspectos teóricos e metodológicos na análise da materialidade discursiva, participação em eventos
científicos da área, com apresentação de trabalhos, publicação de artigo científico Para estudar a
relação imagem e memória buscamos nos processos históricos da cidade aspectos que direcionasse
na identificação dos enunciados presente no arquivo imagético.
RESULTADOS E DISCUSSÕES – a imagem na construção de sentidos sobre Mossoró
Como efeito de memória, podemos verificar nos enunciados imagéticos a construção de
sentidos, que se materializa por meio de processos históricos, cujos efeitos se refletem na
conjuntura do seu próprio espaço urbano, onde são materializados os discursos, nos quais os objetos
simbólicos constituem o imaginário social e a formação da identidade. Nesse caso, vejamos como
COSTA (2012, p, 56) situa o efeito da memória na materialidade fotográfica, “eis uma memorável
fotografia da Praça da Redenção, um dos principais palcos de luta em favor da libertação dos
escravos em Mossoró”. Podemos dizer então, que os efeitos da historicidade são verificados nos
monumentos da cidade que se referem a história e inscreve no espaço urbano a memória da cidade.
Esse gesto é interpretado por NORA (1981) como lugar de memória. Para esse autor, “lugares de
memória”, são lugares carregados de uma vontade de memória, são uma construção histórica e são
reveladores dos processos sociais, conflitos, das paixões e dos interesses que os revestem de uma
função icônica. Eles funcionam trazendo o passado para o presente. Por esse gesto, significa, então,
reviver de forma coletiva a memória de um acontecimento considerado como ato fundador, a
sacralização dos grandes valores e ideais de uma comunidade. Desse modo, analisamos as imagens
e constatamos marcas significantes dos efeitos da memória, que se materializa tanto como fontes
que conjuga verbal e não verbal na produção de sentidos, de modo a construir um imaginário social,
ou seja, podemos dizer que elas (imagens) se deslocam do sentido de representação fiel do real para
o iconográfico, por justamente envolver aspectos sociais, culturais e históricos, retomando
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acontecimentos, personagens e fatos históricos, os quais vão envolver a construção de sentido no
imaginário social. Veja como Paiva (2006, p. 51-52) reporta-se esse aspecto:
A iconografia e as figurações de memória podem complementar-se e, em um
tempo longa duração, permanecer, como já dissemos antes, determinando
julgamentos, formas de organização social, visão de mundo, valores, práticas
cotidianas, e podem ainda, determinar a construção de outras representações.

Desse modo, analisar imagens deve-se levar em consideração as condições de
produção, aspectos culturais e o lugar social dos sujeitos, de modo que a descrição não vai depender
somente dos elementos da iconografia, mas também do exterior. Vendo dessa forma, Paiva (2006,
p. 31) define que “os contextos diferenciados dão, portanto, significados e juízos diversos às
imagens.
A imagem como discurso é utilizada para representar argumentos de veridição, pois,
proporciona inicialmente uma espécie de congelamento de uma realidade, mesmo que momentânea.
Para Mauad (1996, p. 73). “O caráter de prova irrefutável do que realmente aconteceu, atribuído à
imagem fotográfica pelo pensamento da época, transformou-a num duplo da realidade, num
espelho, cuja magia estava em perenizar a imagem que refletia”. Dessa forma, temos a imagem com
função de enunciado, e este é uma parte integrante do discurso. Pois, para Foucault (2008, p. 90), “o
enunciado é a unidade elementar do discurso”. O Autor diz que “qualquer série de signos, de
figuras, de grafismos ou de traços - não importa qual seja sua organização ou probabilidade - é
suficiente para constituir um enunciado” [...] (2008, p.95), nesse caso podemos entender a imagem
como enunciado, já que esta se constitui como um signo discursivo. Podemos ver que os enunciados
imagéticos estão presentes na conjuntura das formações discursivas. Esses enunciados formam e, ao
mesmo tempo, atualiza a memória que fornecem elementos para o dizer interdiscursivo presente nas
fotografias sobre a cidade. Conforme os estudos feitos BORGES (2008, p, 23) “além de
confirmarem o que dizem os documentos escritos, as imagens visuais tornava mais palatável o
entendimento do que estava posto nas fontes textuais [...]”. Para se ter mais eficácia na interpretação
do interdiscurso, as pesquisas históricas não devem ficar somente na transcrição dos fatos posto nos
documentos, ou seja, deve-se recorrer também a análise dos sentidos inscritos nas imagens. Assim,
para constituir o corpus da pesquisa foram selecionadas imagens, tiradas em situações distintas,
justamente para explicar como um acontecimento histórico pode ser atualizado como efeito da
memória na produção de sentido inscrito no arquivo (imagem fotográfica). Da leitura da imagem
depreendemos que, como assevera Paiva (2006, p. 19):
[...] é importante sublinhar que a imagem não se esgota em si mesma. Isto é, há
sempre mais a ser apreendido, além daquilo que é nela, dado a ler ou a ver. Para o
pesquisador da imagem é necessário ir além da dimensão mais visível ou mais
explicita dela. Há, como já disse antes, lacunas silêncio e códigos que precisam ser
decifrados, identificados e compreendidos.

Essa “dimensão visível” definida por Paiva remete justamente a regularidade da
memória, inscrita no discurso do arquivo. Na produção discursiva sobre Mossoró como cidade da
liberdade e da resistência, temos que observar essa regularidade, há uma recorrência constante aos
fatos que marcam a história da cidade e o presente é tecido com os signos do passado. Como
assevera SILVA (2012, p. 8) “cada formação histórica vê e faz ver tudo o que pode em função de
condições históricas, assim como diz tudo o que pode em função de suas condições de enunciados”.
O enunciado imagético, inscrito na paisagem urbana vincula-se a uma rede de memória que liga o
passado ao presente e ao futuro. Então, não é um fato do passado, mas sim uma atualização do
passado inscrita no presente. Nesse sentido, o retorno instaura a novidade, pois, como diz Foucault
(2002, p. 7) “o novo não está naquilo que é dito, mas no acontecimento do seu retorno”.
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Como forma de reviver essa memória a Prefeitura realizou em 26 de maio de 2012, A
Caminhada Histórica e Cultural de Mossoró que marcou uma visita aos pontos históricos da cidade
Em todo seu percurso ia sendo destacado os monumentos que Nora (1981) denomina de “lugares de
memória”, como gesto de inscrever a memória no imaginário social., Segue a análise dos signos e
dos sentidos produzidos pelo interdiscurso nas imagens coletadas na Caminhada Histórica de
Mossoró:

“Na sua praça, o gênio da raça
mossoroense Dorian Jorge
Freire, clamou a vida toda pela
sua restauração”, (Vingt. Um.
Rosado). A prefeita Rosalba
Ciarlini o ouviu e Mossoró está
aqui, unânime, aplaudindo o
construtor, o defensor, a
restauradora e a liberdade
mossoroense. Dra. Rosalba
Ciarlime. Prefeita (Informação
inscrita na placa do monumento
Estátua da Liberdade)
Praça da Redenção – Estátua
da Liberdade

Praça da Redenção – Placa

Mensagem da Placa

A imagem acima destacada foi retirada na Caminhada Histórica de Mossoró. Representa
a Estatua da Liberdade, que na cidade foi usada para simbolizar a libertação dos mossoroenses. Ela
inscreve no espaço urbano o ideal de liberdade que permeia a construção discursiva de Mossoró
como terra da liberdade. Esse é um discurso configurado pela memória na construção identitária do
mossoroense e materializado no monumento, constituindo-se de rememoração de um fato histórico
(A Abolição da Escravatura em Mossoró, dois anos antes da Lei Áurea, segundo a historiografia
local) para funcionar com um novo significado no presente que atualiza constantemente esse
sentido, nas práticas do poder local - observemos a referência a prefeita Rosalba Ciarlini e sua
entrada no discurso da liberdade em Mossoró que demonstra esse gesto de recorrência e
entrecruzamento entre o passado e a atualidade. A estátua produz um efeito de memória e, se
tomarmos a definição de Nora (1981) funciona como um “lugar de memória”, materializado no
próprio monumento que negocia sentidos com imaginário social, reunindo “tradição e
modernidade” BORGES (2008, p. 80). Discutindo os sentidos provocados pela imagem, esses
afirmam que as imagens não tem sentido em si e a interpretação vai depender da sua representação
simbólica, já que ela pode funcionar como um discurso que “sinalizam lógicas diferenciadas de
organização do pensamento, de ordenação dos espaços sociais e de medição dos tempos culturais”.
A imagem que selecionamos abaixo deixa entrever o espírito preservacionista nas
práticas discursivas da cidade no que diz respeito à identidade se povo:

4
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A quase devoção do poder local em rememorar a data da abolição da escravatura
mossoroense, fez com que a Secretaria de Cultura do Município criasse o “Auto da Liberdade”,
espetáculo teatral em praça pública que conta a história da abolição em Mosssoró. A cidade se
arvora tanto desse feito, que os nomes de bairros e ruas reportam-se a ele como forma de manter
viva sua lembrança no imaginário social. No texto que emblema o encarte acima (material usado
pela secretaria para divulgar o evento, o enunciado “30 de setembro é um momento sagrado” atesta
o trabalho de conservação e valorização desse feito dos mossoroenses. Há, no entanto, historiadores
que questionam a autenticidade desse feito, mas em termos oficiais essa é a história que se conta, se
comemora e se rememora. As práticas discursivas do poder local e a mídia reforçam esses discursos
enaltecendo a cidade com seu ideal de liberdade e resistência, associados à Abolição da
Escravatura, em 30 de setembro de 1883 e a Resistência ao Bando de Lampião, em 13 de junho de
1927. Como afirma Silva e Tavares (2009), em análise que faz dessas práticas em Mossoró, essa
identidade, construída no passado, é valorizada no presente e preservada pelo grupo político local
que produz um movimento de colagem de suas ações políticas a esse espírito preservacionista,
produzindo um efeito de que enquanto esse grupo governar a cidade, essa identidade será mantida.
Um trabalho que busca justificar a figura atual do sujeito mossoroense como ainda sendo um povo
imbuído dos sentimentos de resistência e de vanguarda. No mural em homenagem aos “Herois da
Resistência” o destaque dado ao prefeito que comandou a resistência ao bando de Lampião
simboliza a força do poder local, criando uma ligação entre sua coragem e determinação e as ações
do poder local na atualidade.

CONCLUSÃO
A análise mostrou que as práticas discursivas que envolvem o poder local e a mídia na
cidade de Mossoró produzem discursos que mobilizam a memória histórica, realizando uma
inscrição no presente de um passado que é constantemente rememorado. Nesta cidade, monumentos
5
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e comemorações fazem circular enunciados que constroem uma identidade para seu povo que tem
como traço semântico a resistência e a liberdade. Esse discurso identitário é valorizado e retomado
no presente pelo grupo político local que produz um movimento de colagem de suas ações políticas
a esse espírito libertário e de resistência que estão sedimentados na historiografia oficial sobre a
cidade , seu povo e seus feitos “heroicos”.
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A PRODUÇÃO DE TEXTO NO ENSINO SUPERIOR SOB O OLHAR DO
ALUNO RECÉM-CHEGADO À UNIVERSIDADE
Josinaldo Pereira de Paula1
Lidiane de Morais Diógenes Bezerra2

RESUMO: Este trabalho tem como principal objetivo investigar o ponto de vista dos
alunos do 1º período do curso de Licenciatura em Letras, com Habilitação em Língua Portuguesa,
do Campus Avançado “Profª. Maria Elisa de Albuquerque Maia” (CAMEAM), da Universidade do
Estado do Rio Grande do Norte (UERN), acerca da disciplina Produção Textual, buscando conhecer
suas expectativas quanto à disciplina no que concerne à sua formação acadêmica, bem como ao
processo de produção de texto. Buscamos investigar, ainda, a importância de se discutir o processo
de referenciação para a execução das atividades de escrita, bem como as implicações que essa
discussão pode acarretar para a futura prática docente do aluno de Letras. Como base teórica, temos
Mondada e Dubois, (2003), Milner (2003) e Antunes (2009). Para alcançarmos os objetivos da
pesquisa, optamos pela coleta de dados através da aplicação de um questionário junto aos alunos e à
professora da disciplina. Após a coleta dos dados, as respostas foram analisadas, observando, entre
outros aspectos, a caracterização do processo de produção de texto, como também a concepção de
reescrita trazida pelo aluno que chega à universidade. Com os resultados encontrados, constatamos
diferentes expectativas por parte dos alunos quanto à disciplina, reconhecendo a importância da
produção de textos para sua formação acadêmica. Assim, diante da discussão, também constatamos
a importância de se estudar o processo de referenciação, como forma de fazer com que o aluno
possa tornar-se um produtor de textos eficiente na realização de seus objetivos enquanto usuário da
linguagem.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino Superior; Produção Textual; Referenciação.
INTRODUÇÃO
Com o passar do tempo, nota-se que o Brasil tem se desenvolvido cada vez mais, nas
áreas econômica, política e social e, com isso, tem proporcionado vários incentivos para a educação.
Assim, observamos que o ensino fundamental e médio, tanto em escolas públicas, quanto em
particulares, tem tido um relevante progresso nos últimos anos, mas ainda apresenta muitas
limitações, principalmente no ensino de Língua Portuguesa. Ministrar esta disciplina tem sido um
desafio para os docentes, uma vez que exige trabalhar leitura, produção textual, literatura e ainda
uma infinidade de conteúdos gramaticais. O problema é que, na maior parte dos casos, os
professores não têm aceitado esse desafio, fazendo com que sua prática docente privilegie o ensino
de determinadas áreas e desfavoreça o trabalho em outras, e os aspectos relacionados à produção de
texto tem sido uma dessas áreas desfavorecidas.
Dessa forma, o ensino de produção textual, na maioria das escolas, vem sendo
conduzido de uma forma superficial, fazendo com que o discente produza apenas no intuito de se
obter uma nota, sem que o professor focalize muitos aspectos do texto produzido pelo aluno, para
que assim possa mostrar as suas limitações e os possíveis caminhos para que seu aluno possa se
aperfeiçoar enquanto produtor de textos.
Sabe-se que as exigências para que um texto seja considerado de boa qualidade vão
além dos aspectos gramaticais, como pontuação e acentuação. Nesse sentido, podemos dizer que o
1
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estudo dos processos de referenciação proporciona ao aluno métodos na construção do sentido de
seus textos, e é através destes métodos que o aluno poderá fazer uso da recategorização, atribuindo,
assim, mais qualidade aos seus textos. Dessa forma, o estudo da referenciação desperta o aluno a
buscar o conhecimento prévio antes de construir os seus textos, no intuito de não ficar apenas
repetindo as mesmas palavras durante a sua escrita, mas utilizar-se da referenciação para
recategorizar as palavras já empregadas.
Assim, este trabalho busca investigar quais as perspectivas que o aluno recém-chegado
ao curso de Licenciatura em Letras traz com relação à disciplina Produção Textual para sua
formação acadêmica, apontando, também, o que considera mais relevante aprender com essa
disciplina e, ainda, o entendimento sobre o processo de produção de texto e a atividade de reescrita,
buscando compreender o processo de referenciação como sendo indispensável na execução da
atividade de escrita.
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa intitulada “A construção de referentes anafóricos em textos escritos: Uma
análise no nível superior” foi realizada através do Programa Institucional de Bolsas a Iniciação
Científica (PIBIC), no período de agosto de 2011 a julho de 2012. Configura-se como um trabalho
de cunho qualitativo, pois busca realizar um diagnóstico sobre a visão dos alunos recém-chegados
ao ensino superior no tocante à importância da disciplina Produção Textual para a sua formação,
focando o estudo da referenciação como ferramenta para uma produção de texto eficiente.
Caracteriza-se também como uma pesquisa bibliográfica, uma vez que realizamos uma investigação
prévia sobre os trabalhos já publicados na área, como também de campo, pois ultrapassamos o
limite teórico, no momento em que utilizamos o questionário como ferramenta de coleta de dados e
recolhemos, também, os textos produzidos pelos alunos durante a disciplina.
Assim, em um primeiro momento, fizemos um estudo teórico sobre o objeto a ser
pesquisado, com encontros semanais e discussões de textos, para assimilarmos a teoria a ser
utilizada na realização da pesquisa. Logo após, buscamos estratégias metodológicas para
efetuarmos o recolhimento dos dados. O universo da nossa pesquisa configurou-se pela
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), tendo como recorte o Campus Avançado
“Profª. Maria Elisa de Albuquerque Maia” (CAMEAM). A coleta de dados ocorreu no semestre
2011.2, na turma do 1º período do curso de Licenciatura em Letras, no turno matutino, a qual
contava com dezenove alunos.
Como instrumento para a coleta dos dados necessários à realização da pesquisa,
aplicamos um questionário junto aos alunos, contendo quatro questões que buscaram conhecer o seu
ponto de vista sobre a importância desta disciplina na sua formação acadêmica. Dos questionários
aplicados aos dezenove alunos, conseguimos recolher quatorze. Também aplicamos um
questionário à professora da disciplina, mas apesar de várias tentativas, não conseguimos obtê-lo de
volta. Mesmo assim, conseguimos alcançar o principal objetivo da pesquisa, pois o material
recolhido foi suficiente para chegarmos aos resultados e à discussão acerca do tema proposto.
Os dados foram tabulados de forma a organizar todas as respostas dos alunos em duas
colunas que separou, de um lado, todas as respostas que se repetiam e, do outro lado, as respostas
que eram diferentes. Observamos, ainda, se os alunos compreenderam o propósito do questionário e
se responderam satisfatoriamente às questões abordadas. Assim, traremos a seguir a apresentação
do material recolhido e alguns resultados para a discussão dos dados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O questionário aplicado junto aos alunos apresentava quatro questões com o objetivo de
analisar o seu ponto de vista sobre a importância da disciplina Produção Textual para sua formação
acadêmica, observando, ainda, aspectos do processo de referenciação como sendo de fundamental
importância para essa formação. Assim, traremos a seguir algumas breves considerações sobre os
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aspectos da referenciação e, na sequência, faremos uma análise de cada questão separadamente,
trazendo a discussão dos dados e os resultados obtidos a partir das respostas dos alunos.
A referenciação tem sido objeto de investigação de muitos estudiosos da Linguística
Textual nos últimos tempos. Segundo Milner (2003, p. 85) “A noção de referência não deixa de dar
lugar a discussões desde que a língua foi concebida como um conjunto bem definido, tendo pelo
menos uma prioridade distintiva: justamente a que consiste em designar”, ou seja, a referenciação
designa um ser ou objeto, mas não de uma forma sistematizada e única, pois essa categorização
depende do contexto em que será empregada, podendo assim ser representada de diversas formas.
No entanto, para expor algumas perspectivas do processo de referenciação, é necessário
começar pelo processo de categorização. Mondada e Dubois (2003) colocam que a categorização é
a forma de descrever o mundo, mas que o seu uso é mutável de acordo com os discursos comuns,
científicos, e ainda com o contexto. O processo de categorização conceitua as pessoas e objetos
dependendo do contexto, por exemplo, uma pessoa pode ter dificuldades em arrumar um emprego
comum se ela for categorizada como ex-presidiário, como a mesma pessoa pode ter uma
possibilidade maior de se empregar se o contexto de emprego for para dar uma chance de
reabilitação a ex-presidiários. As autoras afirmam que algumas destas categorias podem trazer
consequências importantes para a integridade da pessoa. O contexto também é de grande valia para
a categorização de objetos. O exemplo que ilustra perfeitamente é o de Mondada de Dubois (2003,
p. 24) quando afirmam “Assim, por exemplo, o piano pode ser categorizado como instrumento
musical no contexto de um concerto, ou como um móvel pesado no contexto de uma mudança”.
Assim, percebemos que o mesmo objeto recebe categorias diferentes, mudando apenas o contexto
em que ele está inserido. O pianista em algum momento depois de um concerto pode dar as
seguintes instruções: “Peço que tenham cuidado com o meu instrumento musical”, como em um
contexto de mudança um dos funcionários pode expressar a seguinte frase: “Alguém pode ajudar
com aquele móvel pesado?”.
Desta forma, Mondada e Dubois (2003) tratam a referenciação, assim como a
categorização, como advinda de práticas simbólicas mais que de uma ontologia dada. Não se trata
de um conceito formal que depende apenas de um aparato linguístico para a sua interpretação, e sim
de todo um círculo de representação simbólica que a cada contexto pode apresentar meios
referenciais diferentes para designar os seres, coisas e objetos. Nesse sentido, as autoras afirmam
que “a referenciação não diz respeito a uma relação de representação das coisas ou dos estados de
coisas, mas a uma relação entre o texto e a parte não-linguística da prática em que ele é produzido e
interpretado” (MONDADA e DUBOIS, 2003, p. 20), ou seja, o contexto, tanto de produção quanto
de recepção, representa um aspecto de extrema relevância na constituição dos processos de
referenciação.
Em consequência disso, afirmamos que o processo de referenciação é de grande valia no
momento da produção de um texto, pois a forma como fazemos referência a palavras utilizadas
anteriormente irá influenciar muito em sua qualidade. Sabemos, por exemplo, que não é
aconselhável que façamos uso do recurso da repetição por muitas vezes em um texto. Assim, o
processo de referenciação nos proporciona uma infinidade de possibilidades para retomarmos as
palavras, o que exige, por parte do escritor, um nível considerável de leitura, o que irá contribuir
para a ampliação do seu vocabulário e facilitará, assim, o uso dos recursos de referenciação.
Na sequência, apresentaremos as respostas atribuídas ao questionário aplicado aos
alunos e a discussão dos resultados, buscando observar seu ponto de vista sobre a importância da
disciplina Produção Textual na sua formação acadêmica e associando aos benefícios que o estudo
do processo de referenciação pode proporcionar para esta formação.
A primeira questão – “O que você acha da disciplina Produção Textual para sua
formação acadêmica?” – apresentou um resultado muito semelhante em todas as respostas, sendo
que, por doze vezes, tivemos a resposta é “muito importante”. Uma resposta colocou que a
disciplina é “muito boa”, e outra apontou a disciplina como “interessante”. Nos comentários junto a
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essas afirmações, pode-se constatar que, de certa forma, os alunos reconhecem a importância desta
disciplina para sua formação. Um aluno afirma que tal disciplina deveria ser incluída no ensino
fundamental e médio. Sua colocação poderia se um pouco incompreensível, pelo fato de sabermos
que a produção textual é um conteúdo incluído na disciplina de Língua Portuguesa, tanto no ensino
fundamental, quanto no ensino médio. No entanto, sabemos o quanto esta prática fica a desejar
nesses níveis de ensino. Assim, é compreensível a colocação deste aluno em sentir falta de uma
formação inicial no âmbito da produção de texto ao chegar ao ensino superior. Outros alunos
apresentaram comentários sobre a importância da disciplina para a obtenção de mais experiências
com textos e no aperfeiçoamento de suas produções. Percebe-se a carência de leitura com a qual os
discentes chegam ao ensino superior, devido às poucas experiências que lhes foram proporcionadas
com o texto em momentos escolares anteriores.
Nesta questão, observa-se que é de sublime importância fazer este aluno, que está
chegando ao curso de Letras de um ensino médio defasado, sem uma formação adequada no âmbito
da produção de texto, perceber a importância da disciplina Produção Textual na sua formação
acadêmica. Esta disciplina faz com que o aluno desenvolva um novo conceito do que é um texto e
isso faz com que ele tenha outra visão enquanto produtor, proporcionando-lhe uma oportunidade de
entender que seus textos estavam muitas vezes sendo vistos de uma forma equivocada, nos quais
eram observadas apenas questões gramaticais, sem considerar, muitas vezes, o conteúdo e a
organização das ideias, o que acaba desestimulando o aluno a continuar praticando a escrita. Com a
oportunidade de perceber que seus textos não devem apenas obedecer a regras gramaticais e que
poderão ser aperfeiçoados a partir de uma orientação adequada, o aluno se sentirá mais à vontade
para produzir no decorrer do curso, partindo do princípio de que não existe uma escrita correta, e
sim uma escrita organizada, que apresenta coesão e coerência, cumprindo os objetivos aos quais se
propõe.
Assim, a disciplina Produção Textual mostra que o processo de produção de texto
requer como obrigação uma prática diária de leitura e reescrita, como também fazer com que os
alunos reflitam sobre a importância da construção de um bom texto, mostrando que, para isso, é
importante, entre outros aspectos, verificar como a referenciação está sendo utilizada, para que os
alunos atentem para o uso adequado dos tipos de referentes e promovam uma construção de sentido
adequada, o que refletirá na qualidade do seu texto.
A segunda questão proposta é a seguinte: “O que seria mais relevante aprender com essa
disciplina?”. O resultado obtido nesta questão foi bastante variado. Por duas vezes, a resposta foi:
“a produção de texto de uma forma geral”. Quatro alunos responderam “aprender a identificar e
trabalhar com gêneros textuais” como sendo o mais relevante. Quatro responderam que o mais
relevante é trabalhar a “interpretação de textos”, e dois, a “leitura”.
Quanto a este último aspecto, consideramos a prática da leitura como uma ferramenta de
muita importância para a busca de conhecimento, uma vez que sabemos que a formação do ser
humano está ligada, de forma constante, à busca de informações, a qual pode, atualmente, realizarse a partir de um diversificado leque de meios, como por exemplo, a televisão, a internet, revistas,
livros, jornais impressos etc. Sendo assim, o que falta hoje no ensino brasileiro é o estímulo ao
aluno para que, desde os primeiros anos de sua formação, ocorra um trabalho que o faça querer ser
uma pessoa interessada em buscar constantemente estar informado através da leitura. No Brasil,
falta o “ensinar a ler”, pois o que se aplica hoje no meio discente é a decifração de códigos. Ensinar
a ler é ensinar ao aluno a ter o gosto pela leitura, a compreender que sua formação, desde o
fundamental até a pós-graduação, está extremamente ligada à busca de informações, mas não
apenas a buscar informações fragmentadas através da televisão ou da internet, mas uma busca de
informações na leitura de livros e revistas selecionadas e que exija um esforço na sua interpretação,
para que o seu conhecimento seja construído e ocorra uma formação de qualidade.
Quanto à relevância citada pelos alunos sobre os gêneros textuais, pode-se observar um
interesse, mesmo que limitado, de buscar uma aprendizagem diversa em várias áreas de
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conhecimento. E a disciplina Produção Textual, nesse primeiro momento do curso de Letras, mostra
os vários tipos de textos, proporciona ao discente conseguir diferenciar um do outro, e identificar o
que cada um representa e que cada gênero exige a presença de uma determinada tipologia, pois
sabemos que mesmo havendo gêneros nos quais encontramos várias tipologias, uma sempre irá
predominar.
A interpretação de textos é citada por seis alunos como um ponto muito importante no
decorrer da disciplina. Acreditamos que isso também é vestígio de uma escola pública que não
prima pela leitura e pela interpretação como prioridade de ensino, e sim uma leitura e interpretação
fragmentadas, com o objetivo apenas de estudar os conteúdos da gramática normativa. Interpretar é
conseguir, diante do que estamos lendo, não apenas decodificar os textos, mas entender seu
propósito e nos colocarmos diante daquele texto de uma forma discursiva, pois a interpretação vai
além dos signos linguísticos e, a partir do desenvolvimento da atividade de interpretação, o aluno é
influenciado no modo de construir seus textos, aperfeiçoando sua visão crítica sobre eles. Assim, o
aluno tem em si essa necessidade de buscar tal formação a partir do ingresso na universidade.
Ainda com relação à segunda questão, um aluno respondeu que o mais relevante é
aprender a identificar se o texto é de qualidade ou não, afirmando que seus professores, no decorrer
dos seus anos de estudos, corrigiram muito a ortografia dos seus textos e que uma verificação no
conteúdo das suas produções ficou sempre a desejar. Dessa forma, acreditamos que ele busca, no
ensino superior, uma formação que possa cumprir com essa lacuna deixada pelas suas experiências
escolares anteriores.
A terceira questão foi a seguinte: “Como você caracteriza o processo de produção de
texto, durante o curso dessa disciplina?”. As respostas a esta questão apresentaram uma variação
entre “complexo”, “amplo”, “diversificado”, “ótimo”, mas todos demonstraram uma preocupação
em buscar se qualificar cada vez mais, atentando para as correções nos seus textos, no intuito de não
voltar a cometer os mesmos erros em uma futura prática de escrita, o que pode ser ilustrado quando
observamos alguns alunos responderem que essa disciplina é uma oportunidade para evoluir
enquanto produtor de textos.
Nesse sentido, consideramos que a disciplina “Produção Textual” tem a função de
apresentar ao aluno do ensino superior, e futuro docente, a relevância de uma produção de texto
com um sentido adequado aos objetivos que ele pretende realizar enquanto produtor. Por isso, a
importância do estudo do processo de referenciação para os alunos do curso de Licenciatura em
Letras, pois parte do sentido atribuído a um texto decorre de uma realização adequada desse
processo, o que irá trazer consequências, também, para sua futura prática docente, quando este
aluno estará comprometido em formar produtores de texto eficientes, consciente de que se trata de
um processo contínuo de aprendizado, no qual são incorporados novos conhecimentos aos que os
alunos já possuem.
Os alunos também foram questionados na quarta e última questão sobre: “O que você
acha da atividade de reescrita para a produção de texto?”. As suas repostas também variaram entre
“ótima”, “de grande importância”, “fundamental”, “complexa” e “necessária” de corrigir erros
contidos nos textos. Alguns alunos responderam que essa prática é importante para aprender
conteúdos gramaticais e regras, pois, com a reescrita, há a oportunidade de se observar os erros
constantes que ocorrem nos seus textos, os quais devem merecer uma maior atenção por parte dos
produtores.
No que diz respeito a essas colocações, consideramos importante o fato de uma turma
de Letras demonstrar tal preocupação logo no primeiro período do curso, pois a reescrita é
fundamental para a formação de um bom produtor de texto. A reescrita é o processo em que o aluno
revisa seu texto depois de produzi-lo, buscando encontrar possibilidades para aperfeiçoá-lo. Assim,
ao encontrar tais possibilidades, o discente reescreve o texto, promovendo as alterações que julgar
necessárias. No entanto, sabemos que esta prática não se mostra muito presente na sala de aula, as
produções de textos são, em muitas vezes, apenas corrigidas e entregues com as devidas notas aos
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alunos, sem ao menos haver uma reflexão no grupo sobre as possíveis ocorrências nos textos,
ocorrências essas que, com a devida orientação por parte do docente, poderiam ser tratadas pelo
aluno em uma próxima produção.
Assim, dizemos que a atividade de reescrita se apresenta mais proveitosa do que
orientar o aluno a produzir vários textos diferentes, pois, ao fazer isso, sem uma reflexão sobre as
inadequações apresentadas nesses textos, o professor estará apenas fazendo o aluno repetir os
mesmos erros. Nesse sentido, a atividade de reescrita mostra-se importante exatamente pelo fato de
proporcionar ao aluno um trabalho com seu próprio texto e, neste processo, ele poderá observar
todas as inadequações apresentadas e propor, assim, uma nova versão. Esta atividade mostra-se,
ainda, adequada para o trabalho com a referenciação, pois através de uma oportunidade de rever a
sua própria escrita, o aluno irá atentar para a promoção de um aspecto mais formal ao seu texto,
proporcionando um emprego coerente das palavras e de uma consequente recategorização.
Assim, é importante fazer com que o aluno possa dispensar a atenção necessária a esta
prática, logo no início do curso, desmistificando a impressão de que o texto está pronto em uma
primeira versão e que as possíveis inadequações são dignas apenas de reprovação e não de uma
oportunidade de revisão para a proposta de uma nova versão. Por sua vez, o professor tem como
principal função despertar o aluno para o entendimento de que o texto não deve ser visto como um
produto pronto na sua primeira escrita, mas como uma versão que será sempre passível de revisão e,
consequentemente, de alterações.
CONCLUSÃO
A partir dos resultados obtidos, concluímos que os alunos do 1º período do curso de
Licenciatura em Letras atribuem à disciplina Produção Textual uma grande importância para sua
formação, pois consideram que os vários conteúdos trabalhados durante o curso da disciplina são
assunto de extrema importância na sua formação acadêmica e no processo de produção de textos.
Sabemos que a maior parte dos conteúdos abordados na disciplina já foi, ou deveria ter sido,
explorada durante o ensino fundamental e médio, mas a pesquisa conclui que o aluno chega ao
ensino superior sentindo falta de uma formação adequada na área de leitura, produção e
interpretação de textos. Assim, os discentes buscam, nesta disciplina, recuperar o tempo perdido em
várias áreas da sua formação, o que deveria ter sido oferecido com boa qualidade nos níveis
fundamental e médio.
Diante destas constatações, fica claro que o estudo da referenciação no ensino superior,
em conjunto com os demais conteúdos relacionados ao ensino do texto, pode fazer com que o aluno
tenha acesso a uma formação que não lhe foi proporcionada antes do ingresso na universidade
como, por exemplo, ler, produzir e interpretar textos de forma eficiente, o que implicará diretamente
em sua futura prática docente.
Como perspectiva de aplicação para esta pesquisa, acreditamos que esses resultados
possam ser levados ao contexto da sala de aula, como forma de propiciar um trabalho de reflexão
junto às escolas sobre o ensino de Língua Portuguesa, com foco na formação do aluno enquanto um
eficiente produtor de textos, que entenda a escrita como um processo, e que desperte para a prática
da reescrita, para que assim ele possa perceber a funcionalidade desta atividade, e não a encare
apenas como uma forma de se obter uma nota, sem que lhe seja proporcionado o entendimento de
que todo texto é passível de alterações, o que pode ocorrer com o objetivo de aprimorar seu sentido
e, consequentemente, facilitar a compreensão por parte dos receptores desses textos.
No que diz respeito às limitações detectadas em uma pesquisa desta natureza,
destacamos que o estudo investigativo sobre a formação do aluno encontra-se ainda atravessado
pela resistência do docente em expor a realidade da qual se reveste a sua prática, pois este, muitas
vezes, mascara esta realidade quando decide por se calar diante da pesquisa, não contribuindo,
assim, com a coleta dos dados, mesmo quando sabemos da importância das pesquisas científicas
para os contextos investigados.
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ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DE MODO EM ARTIGOS CIENTÍFICOS DOS
GRADUANDOS EM LETRAS DO CAMEAM/UERN
José Adalberto Silva Pereira1 e Wellington Vieira Mandes2
RESUMO: Este trabalho teve como objetivo verificar o funcionamento das circunstâncias do
modelo do Sistema de Transitividade (ST) concebido pela Linguística Sistêmico-Funcional (LSF),
em artigos científicos de alunos graduandos em Letras do CAMEAM/UERN. De modo mais
específico, detivemo-nos às circunstâncias de modo (terminadas em –mente), afim de compreender
como tais ocorrências contribuem para a construção dos sentidos em artigos científicos. Para tanto,
identificamos e analisamos as referidas circunstâncias, no corpus constituído por artigos científicos
de alunos do Curso de Letras/CAMEAM/UERN, cujas publicações ocorrerão nos eventos Colóquio
Nacional de Professores de Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa (CMELP), Semana de
Estudos Linguísticos e Literários de Pau dos Ferros (SELLP) e Colóquio Nacional de Estudos
Linguísticos e Literários (CNELL). O corpus em questão já era objeto da pesquisa
institucionalizada “Os processos do dizer na produção científica dos graduandos em letras do
CAMEAM”, em andamento, e coordenada por Mendes (2011-2012). A nossa inserção no trabalho
visou, além da operacionalização do referido corpus, à observação de componente circunstância do
ST, já que a pesquisa citada se ocupa dos processos verbais. Os resultados obtidos até o presente
momento reforçam as proposições de Mendes (2010), para quem os significados de probabilidade,
de habitualidade e de disposição indicam um comportamento específico da função comentário ou
mesmo de apreciação/avaliação feita pelos graduandos de letras em seus trabalhos acadêmicocientíficos. É possível, portanto concluir que essas circunstâncias de modo reforçam a cadeia
argumentativa dos artigos e contribui para sustentar as teses defendidas por seus autores.
PALAVRAS-CHAVE: Circunstâncias de modo. Sistema de Transitividade. Artigos científicos.
INTRODUÇÃO
Na perspectiva de modelo normativo, a transitividade é compreendida em razão da
mudança de estado/ação experimentada pelos termos regidos por força do termo regente (o verbo).
Nesse critério, de natureza semântica, o verbo é classificado como transitivo (exige complemento)
ou intransitivo (sentido completo), dependendo de sua significação ou necessidade de
complemento. Assim, o modelo tradicional aplica um critério semântico para uma avaliação de
ordem sintática, ignorado o papel que os demais termos podem exercer dentro da estrutura da
predicação.
Na concepção hallidayana, a linguagem é proposta como um sistema social ou cultural,
o que implica, necessariamente, interpretá-la dentro de um contexto sociocultural em que tal
processo se realiza. Dito de outro modo, a linguagem pode ser entendida como uma manifestação
semiótica, já que no dizer de Halliday (1994) ela se constitui como uma forma de representação da
experiência humana, quer seja na “realidade” presente/percebida no meio físico ou concreto, quer
seja a “realidade” idealizada/fabricada em nosso interior, num plano mais abstrato.
Os estudos funcionalistas, portanto, compreendem a transitividade como sendo um
processo que engloba toda a oração, não se limitando apenas à ação perpetrada pelo sintagma
verbal. Compreende ainda que tal processo possa ser escalar, de forma que uma oração venha a ser
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considerada mais ou menos transitiva, como se pode depreender da proposta da Linguística
funcional norte americana.
Na perspectiva da LSF, a transitividade é concebida como uma base de organização
semântica, em que a classificação não se limita à oposição já apresentada e conhecida da gramática
tradicional entre verbos transitivos e intransitivos.
Nessa concepção, as orações são classificadas em tipos que denotam diferentes
transitividades, a partir da identificação de três papéis de transitividade, a saber: i) processos; ii)
participantes; iii) circunstâncias (EGGINS, 2004). Se se desejasse fazer uma analogia mais
próxima da Gramática Tradicional, poder-se-ia dizer que esses papéis correspondem aos verbos,
substantivos e advérbios, respectivamente.
Neste trabalho, detivemo-nos ao papel das circunstâncias de modo visando a analisar
como a mesma contribui para a construção de sentidos nos textos acadêmico-científicos de
graduandos do Curso de Letras/CAMEAM/UERN. Tradicionalmente, a gramática normativa
atribuiu a esse item o valor expletivo ou acessório, inclusive com tal denominação numa seção
(termos acessórios da oração) dos manuais de gramática (cf. CEGALLA, 2008).
Assim, o presente trabalho, que tem por objetivo verificar o funcionamento das
circunstâncias do modelo do Sistema de Transitividade (ST) concebido pela Linguística SistêmicoFuncional (LSF), em artigos científicos de alunos graduandos em Letras do CAMEAM/UERN. De
modo mais específico, o trabalho tem como objeto às circunstâncias de modo (terminadas em sufixo
-mente), afim de compreender como tais ocorrências contribuem para a construção dos sentidos nos
referidos trabalhos.
Na próxima seção apresentamos os procedimentos adotados para o atendimento aos
objetivos ora propostos.
MATERIAL E MÉTODOS
Nesta pesquisa, analisamos as circunstâncias de modo (-mente), em artigos científicos
de alunos de graduação do Curso de Letras/CAMEAM/UERN. O corpus constituído para análise é
resultado do projeto de pesquisa institucionalizado “Os processos do dizer na produção científica
dos graduandos em letras do CAMEAM”, em andamento, e coordenado por Mendes (2010-2012).
Nessa pesquisa, o Prof. Me. Wellington Mendes faz levantamento dos processos verbais, cujo
objetivo é a descrição dos usos de tais processos na produção acadêmico-científica. Nossa inserção,
portanto, no trabalho com o referido corpus permitiu maior ampliação do objeto de pesquisa, bem
como maior agilidade na formatação do referido material.
Os artigos que constituem o corpus foram publicados em eventos realizados no Campus
de Pau dos Ferros, quais sejam: Colóquio Nacional de Professores de Metodologia do Ensino de
Língua Portuguesa (CMELP), Semana de Estudos Linguísticos e Literários de Pau dos Ferros
(SELLP) e Colóquio Nacional de Estudos Linguísticos e Literários (CNELL).
Inicialmente, demos continuidade, juntamente com os demais bolsistas, à formatação do
material que consistia na conversão dos textos em formato *.PDF para extensão *.TXT, de modo
que os textos e as ocorrências a serem pesquisadas pudessem ser localizadas por programas de
busca, no caso de editores de textos convencionais, ou mesmo por estruturas sintáticas mais
complexas, para o caso de programas mais específicos e adequados ao trabalho com material
linguístico.
Terminada esta etapa, procedemos à localização pela ferramenta de busca do Microsoft
Word®, para a seleção e quantificação das ocorrências de circunstâncias de modo terminadas em
-mente, para posterior análise de seus valores e sentidos nos textos dos graduandos. A pesquisa,
portanto, inscreve-se no paradigma qualiquantitativo, já que o padrão de recorrência indica
conclusões possíveis para questões de ordem subjetiva.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
O corpus está constituído de 112 (cento e doze) artigos no total. Neles, foram
localizadas 1.878 (um mil, oitocentos e setenta e oito) ocorrências das circunstâncias de modo
terminadas em -mente, o que sugere uma frequência média de quase 17 (dezessete) ocorrências por
artigo. Esse percentual é bastante expressivo porque sugere que o uso de tais circunstâncias tem
função demarcada no processo de construção das teses (afirmações) que os alunos fazem em seus
trabalhos científicos.
É importante acrescentar ainda que as circunstâncias estão, com frequência, associadas
aos processos relacionais – o que permite compreender que ora os autores empregam as
circunstâncias para estabelecer comparações de caráter afirmativo, ora para indicar premissas: “os
textos geralmente são encaminhados...”; “os alunos possivelmente já são capazes...”.
Passamos agora a apreciação de algumas das ocorrências que selecionamos, à guisa de
resultados, para a avaliação do leitor:
[1] De acordo com as afirmações de P1 e P2, evidencia-se que os métodos de ensino
contribuem para o ensino/aprendizagem da LE, não especificamente um método, mas sim
a conjunção dos mesmos. (artigo 2, CMELP).

[2] O que pudemos observar em suas aulas é que P2 procura trabalhar um pouco de cada
método, explorando as características que realmente interessam ao aprendizado do aluno.
Porém, P2 afirma que adquiriu esse conhecimento sobe método e abordagens em sua
formação. (artigo 2, CMELP).

Essas duas ocorrências, de um mesmo artigo do corpus, associadas a processo material
e mental, respectivamente, expressam o significado de disposição [1] e habitualidade [2]. A
ocorrência primeira sugere que a “contribuição para o ensino”, restringida pela “especificidade”
circunstância, não deve ser vista como afirmam os participantes representados por P1 e P2. Nesse
caso, o autor do texto tenta ampliar a noção argumentativa dos depoimentos que traz em seu
trabalho, como forma de marcar a sua presença no texto e fazer o leitor acreditar na interpretação
que faz do enunciado objeto de sua análise (não apenas isso, mas sim aquilo). A circunstância, no
exemplo [1], desse modo, contribui para o estabelecimento dessa oposição/concessão.
Diferentemente, na segunda ocorrência, o significado de habitualidade da circunstância, de certo
modo, enquadrou como verdadeiras e necessárias “as características que [...] interessam ao
aprendizado do aluno”. O autor, na amostra em questão, deixa clara sua posição quanto ao tema e se
vale da circunstância “realmente” para conferir a sua intenção o caráter de verdade. Note-se que nos
dois casos a presença das circunstâncias mobilizam condições importantes de enunciação dos
autores: ora com posicionamentos mais incisivos, ora mais ocupados da preservação de face.
Nas ocorrências a seguir, podemos identificar o significado de habitualidade:
[3] Especificamente, tomamos como ponto de partida para essa discussão a adoção ou não
de kit de material didático usado por professores de língua inglesa, em vez da utilização de
um livro didático, o que normalmente acontece nos cursos de línguas estrangeiras. (artigo
11, CNELL)

[4] Assim, observa-se que para as pessoas daquele lugar, essa não era uma missa qualquer,
como muitas que já haviam sido celebradas, pois diferentemente das outras, nessa estava
presente pessoas luxuosas e importantes que nunca tinham freqüentado aquele lugar antes e
provavelmente nunca mais iam freqüentar, e essas pessoas andavam de coupé, daí a missa
ter ficado conhecida como a missa do coupé. (artigo 28, CNELL).
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Em [3], o uso da circunstância “normalmente”, associado a um processo material,
sugere que a construção pretendida pelo autor é algo que pode ser tida como recorrente e, portanto,
passível de aceitação pelo leitor. No caso, o escritor do texto está propondo uma conclusão evidente
e viável dada a argumentação quem vem desenvolvendo até o ponto de enunciar a circunstância
“normalmente”. Sendo assim, o emprego da circunstância em questão contribui para a explicação
da proposição do autor à medida que reforça o seu dito. Na ocorrência seguinte [4], o uso da
circunstância é fundamental para o estabelecimento da comparação (x diferentemente de y). A
circunstância, portanto, mais do que simplesmente denotar uma condição de habitualidade, também
permite a materialização do contraste, da associação por oposição, da veiculação da tese que se
apresenta no tópico que introduz o período.
[5] Atualmente, alunos de diferentes classes sociais dominam tecnologias, como
informática, fotografia, audiovisual dentre outros. (artigo 6, CMELP)

[6]... P2 afirma que não defende uma abordagem específica, como já foi mencionado
anteriormente. (artigo 2, CMELP)

O significado de temporalidade expresso pela circunstância “atualmente”, em [5],
complementa o processo “dominar”. É preciso que se acrescente que a ideia, quando da seleção
dessa circunstância de modo, pelo autor do texto, possivelmente foi a de reforçar as ideias quem
vinha propondo ao longo de seu texto e, assim, o uso da circunstância, além de situar sua
observação como relevante por causa da atualização promovida pelo caráter dêitico, também
atualiza o processo e, desse modo, o emprego da circunstância se ajusta ao seu propósito de
conquista a adesão do leitor a sua tese.
A amostra de circunstância em [6] cumprem papel de sequenciador, desempenhando,
portanto, função não argumentativa – o que diverge das análises propostas até aqui. Isso aponta
claramente para a variedade de valores com que as circunstâncias se comportam na escrita
acadêmica e, no caso específico deste trabalho, na produção de alunos graduandos de letras. Ou
seja, além de cumprir papel num sistema que se ocupa da construção de significados ideacionais, as
circunstâncias podem também contribuir para a organização discursivo-textual à medida que
permite situar um enunciado, retomá-lo ou propô-lo mais adiante, na dinâmica que é própria da
cadeia de significados no texto.
Do que foi analisado até aqui, é possível afirmar que as circunstâncias de modo, mais do
que simplesmente indicar uma forma como o processo pode se realizar, apontam também para
comportamentos variados, cujos significados podem contribuir para as ideias/teses que estão sendo
propostas pelos autores dos textos acadêmicos que foram objetos de análise nesta pesquisa. E, além
disso, as circunstâncias podem cumprir papel de organizador na sequência textual - o que só reforça
o caráter multifuncional de tais componentes do ST e também de outros sistemas da LSF.
CONCLUSÃO
A análise das circunstâncias de modo (terminadas em –mente), nos artigos científicos de
graduandos do Curso de Letras/CAMEAM/UERN permitiu compreender que não há uma função
única e exclusiva de tal componente do ST. Além dos significados de probabilidade, de
habitualidade e de disposição, já estudados por Mendes (2010), bem como da função comentário ou
apreciação/avaliação, foi possível perceber que as circunstâncias podem atuar na organização
textual, o que denota a simultaneidade dos sistemas propostos pela LSF, e ao mesmo tempo
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apontam para o seu caráter multifuncional, ora desempenhado funções num plano ideacional ora
desempenhado funções textuais.
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ANÁLISE DOS MARCADORES DISCURSIVOS NOS MANUAIS DE ESPANHOL
ADOTADOS NA HABILITAÇÃO EM LÍNGUA ESPANHOLA DA FALA/UERN
Thayná Celina Rodrigues1
Pedro Adrião da Silva Júnior2

Resumo: Nos últimos anos os estudos e pesquisas sobre os marcadores do discurso proliferaram.
Estas unidades linguísticas invariáveis marcam a relação que se estabelece entre dois segmentos do
texto e não exercem nenhuma função sintática. A sua função é facilitar a coesão e a compreensão de
enunciados (PORTOLÉS e ZORRAQUINO, 1999). Esses elementos são de suma importância para
a produção textual e possuem, por parte de alguns autores, classificação homogênea. Nesta
perspectiva, o foco principal dessa pesquisa foi, primeiramente, a realização de um estudo teórico
bibliográfico quanto à definição, classificação, características e uso dos marcadores discursivos na
língua espanhola e, posteriormente, analisar o manual utilizado na Licenciatura em Língua
Espanhola do Departamento de Letras Estrangeiras, Español em Marcha, volumes 1, 2, 3 e 4,
através de análise interpretativa e quantitativa, com o intuito de conhecer como os autores desse
manual abordam o uso destas partículas e como esses elementos se apresentam no manual.
Concluímos que, infelizmente, apesar da importância que os marcadores discursivos representam
para a produção textual, esses só aparecem nos volumes três, na unidade doze e no volume quatro,
unidade seis, porém recebem a nomenclatura de conectores discursivos. Tal denominação difere do
inventário estabelecido por Martín Zorraquino e Portolés (1999), que os incluem dentro de uma
subclassificação ou subtipo dos marcadores discursivos. Além do mais, os marcadores se
apresentam no manual de maneira isolada, fora do contexto. Este fato contraria o inventário dos
autores em epígrafe que mencionam que os marcadores discursivos devem ser trabalhados de modo
contextualizado.
PALAVRAS-CHAVES: Análise; manual; marcadores discursivos.
INTRODUÇÃO
A linguagem é um dos acontecimentos mais marcantes na vida do homem, pois foi
através dela que o mesmo desenvolveu a capacidade de comunicação que lhe permitiu manifestar
seus pensamentos e ideias com a criação da língua escrita e falada. Com o domínio dessas duas
habilidades, o homem passou a locutor e interlocutor, buscando em ambas as situações entender e
ao mesmo tempo fazer-se entender através de produções textuais criando assim, um processo de
interação.
Porém, para que ocorra essa interação e tais produções ganhem sentido e sejam
reconhecidas como textos, faz-se necessário a criação e o uso de conectores que sirvam de ligação
entre frases, enunciados e períodos, guiando as inferências e originando a coerência e a coesão,
elementos responsáveis pelo sentido do texto.
Dessa necessidade, surgiram os marcadores discursivos, peças indispensáveis na
produção textual. Eles são os elementos de ligação responsáveis por dar sentido ao texto.
Funcionam como os fios de uma rede elétrica que conduzem energia para diversos
setores e residências de uma cidade. Esses conectores têm como principal função guiar as
1
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inferências que se realizam nos atos comunicativos de acordo com suas diferentes propriedades
morfossintáticas, semânticas e pragmáticas que aparecem em uma produção textual.
Tendo em vista as afirmações acima, este trabalho representa mais um suporte para o
setor acadêmico, pois explana a importância do uso dos marcadores, expõe a descrição dessas
partículas segundo a Pragmática, explicita de maneira clara a importância do uso desses enlaces no
discurso, além de apresentar a classificação dos mesmos segundo o inventário de Martín Zorraquino
(1998) e Portolés (2001).
Trata-se de um tema pouco explorado no Brasil, o qual busca trazer à luz questões
polêmicas, como a denúncia da ausência do uso de tais conectores discursivos nos manuais de
língua espanhola, fato que certamente prejudica o conhecimento e a prática por parte dos alunos
brasileiros acerca desse assunto.
Dessa forma, o presente trabalho tem seu foco direcionado ao uso e análise dos
marcadores discursivos nos manuais de espanhol como língua estrangeira, Español en marcha
volumes 1, 2, 3 e 4. Analisamos as citadas obras no sentido de frisar o tipo de tratamento
dispensado aos conectores discursivos pelos autores das obras em epígrafe, para sabermos como
esses marcadores se apresentam nos manuais analisados, para detectarmos se os autores
mencionam, utilizam e trabalham esses elementos discursivos nas obras analisadas. Também
observamos se existe uma classificação para tais marcadores e se essa classificação está de acordo
com o inventário de Martín Zorraquino (1998) e Portolés (2001).
MATERIAL E MÉTODOS
Realizou-se um amplo estudo bibliográfico sobre a definição, classificação,
características e uso desses conectores na língua espanhola, ponto de partida para nossa pesquisa.
Para tal, as fontes utilizadas para o levantamento de dados para a construção deste trabalho foram
de natureza primária e secundária. Primária por tratar da análise de manuais didáticos da língua
espanhola. Secundária, porque foram utilizadas obras de autores como Portolés (2001), Martín
Zorraquino (1998), Santos Río (2003), Fuentes Rodríguez (1995), dentre outros.
Optamos pelo tipo de pesquisa de natureza explicativa e qualitativa, porque um dos
nossos objetivos foi explicar os fatores que contribuem para o não uso dos marcadores discursivos
no manual de língua espanhola “Español en marcha”, por parte dos seus autores.
De acordo com Gil (2008), pesquisas explicativas são aquelas que têm como
preocupação central, identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos
fenômenos. Utilizamos na nossa investigação a metodologia teórico-qualitativa e descritiva.
A decisão por esta temática surgiu a partir de algumas indagações e inquietações com o
intuito de conhecer qual a principal dificuldade quanto à classificação dos marcadores discursivos e
se manuais didáticos de espanhol para estrangeiros incluem os marcadores discursivos nos seus
conteúdos, já que os marcadores possuem grande importância para a produção textual, pois através
desses elementos realiza-se a coesão, coerência e facilita a interpretação de enunciados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Iniciamos nossa análise no manual didático de espanhol como língua estrangeira,
Español en Marcha, efetuando uma revisão dos volumes citados, começando pelo índice e passando
por todos os capítulos de cada um dos volumes.
O manual Español en Marcha A1 + A2 é volume único, porém corresponde aos dois
primeiros volumes. Este livro é composto por dezenove capítulos nos quais seus autores mencionam
e trabalham os mais variados tipos de conteúdos utilizados no ensino/aprendizagem da língua
espanhola. No entanto, ao observarmos o índice, constatamos que os autores do manual em
destaque em nenhum momento mencionam o uso dos marcadores ou conectores discursivos.
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Após chegarmos a tal conclusão, realizamos uma análise em todos os dezenove
capítulos do manual. O livro inicia-se com o capítulo zero. Começa com o conteúdo pragmático da
apresentação pessoal e de saudações. Trabalha a pronúncia das palavras e a sílaba forte, além de
trabalhar as nacionalidades referentes aos países hispano-americanos. Porém, não trabalha nem
menciona os marcadores discursivos.
A unidade número um inicia-se abordando as apresentações formais e informais e
tampouco há referência aos marcadores, conectores ou partículas discursivas.
A segunda unidade inicia-se mencionando a localização de objetos e em termos
gramaticais, trabalha as preposições de lugar, como: debajo, delante, al lado, encima, detrás, en
entre, etc. Esta unidade explora ainda os adjetivos possessivos e demonstrativos e as horas. No final
da unidade existe um pequeno texto sobre a família hispânica no qual observamos marcadores
discursivos como: además e por otro lado. Entretanto, os autores deste volume A1 + A2 não
mencionam o uso desses dois marcadores supracitados nem fazem nenhuma menção sobre a
classificação ou o emprego de tais conectores no texto.
Observamos que, da unidade três à unidade décima oitava do manual, que corresponde
ao décimo nono, haja vista o livro iniciar-se com a unidade zero, os autores não tecem nenhum
comentário sobre os marcadores discursivos nem os utilizam nenhum registro sobre a citação ou
emprego dos marcadores nestas unidades.
Portanto, de acordo com nossa análise, chegamos à conclusão de que os autores do
manual Español en Marcha A1 + A2 não utilizam e não mencionam os marcadores discursivos no
conteúdo do mesmo.
Após concluirmos o levantamento do manual em epígrafe, partimos para a análise do
volume três do manual Español en Marcha. Primeiramente, fizemos um levantamento do índice e
constatamos que os autores da obra em destaque mencionam os marcadores discursivos no mesmo.
Entretanto, os autores se referem aos marcadores no índice como sendo conectores discursivos. Já
que comprovamos que essas partículas discursivas estão presentes no manual, partimos para a
análise dos doze capítulos que compõem o manual didático Español en Marcha volume três.
O capítulo um começa dando ênfase à comunicação oral, porém, a partir deste capítulo
ao décimo primeiro, não há registro da presença e nem do uso dos marcadores discursivos.
Por fim, analisamos a décima segunda e última unidade deste manual Español en
Marcha volume três. Esta unidade explicita em primeira mão, as orações impessoais em que
aparece o uso da partícula “se”. Aborda o emprego dos advérbios e, por fim, faz referência ao uso
dos marcadores discursivos. Entretanto, os autores usam o termo conector e sugerem que se escreva
uma redação com cerca de 150 palavras e que sejam utilizados os conectores apropriados.
Nas partes do modelo da redação, podemos visualizar marcadores discursivos como: en
primer lugar, en segundo lugar, por último, por una parte, por otra parte, sin embargo, no
obstante, antes, ahora, en cambio, además, aunque, por ejemplo, en resumen, para terminar, en fin,
etc.
Analisando o volume quatro, observamos que a apresentação dos marcadores
discursivos neste volume ocorre de maneira semelhante ao volume três. Da primeira à quinta
unidade não há referência ao uso dos marcadores.
A sexta unidade, nos aspectos gramaticais, os autores abordam o uso das orações que
expressam finalidade levando o verbo ao infinitivo ou ao subjuntivo. Apontam para o uso do porque
junto a um substantivo, trata das orações causais e, por fim, mencionam os marcadores discursivos,
porém não o faz desde a pragmática. Além do mais, os autores deste volume utilizam os termos
conectores do discurso. Existe um pequeno texto em forma de tópicos em que os marcadores
discursivos são utilizados. No citado texto localizamos marcadores como: además, por eso, aunque
e como.
Ao analisarmos o sétimo capítulo, observamos que deste capítulo ao décimo primeiro,
os marcadores não são mencionados nem trabalhados.
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Por fim, chegamos à décima segunda e última unidade do volume quatro do manual de
espanhol como língua estrangeira, Español en Marcha. Analisamos esta unidade e verificamos que
seus autores não fazem nenhum comentário sobre o uso ou classificação dos marcadores.
Os marcadores, neste volume, são classificados como conectores discursivos.
CONCLUSÃO
Após concluirmos a análise dos volumes um, dois, três e quatro do manual de espanhol
como língua estrangeira, Español en Marcha, constatamos que os autores do mesmo não
mencionam, nem classificam os marcadores discursivos nos volumes A1 + A2 que correspondem
respectivamente aos volumes um e dois. Entretanto, no índice da unidade doze do volume três e da
unidade seis do volume quatro, estes elementos, que funcionam como enlaces nas produções
textuais, são mencionados como conectores discursivos. Tal denominação difere do inventário
proposto por Martín Zorraquino e Portolés (1999), que os incluem como uma subclassificação ou
subtipo dos marcadores discursivos.
Além do mais, os conectores se apresentam no manual de maneira isolada sendo,
portanto, utilizados fora do contexto. Este fato contraria o inventário dos autores em epígrafe que
mencionam que os marcadores discursivos devem ser trabalhados de um modo contextualizado.
Outro detalhe importante a ser enfatizado é que os autores do manual ora analisado, não definem ou
conceituam os conectores como sendo elementos pertencentes ao grupo dos marcadores discursivos,
bem como não estabelecem nem especificam as funções que os mesmos desempenham nos textos
dentro da língua espanhola, ademais de não classificá-los de acordo com o inventário de Martín
Zorraquino e Portolés (1999).
Apesar de termos constatado a presença de conectores discursivos no capítulo doze do
volume três do manual Español en Marcha, observamos que os autores desta obra não propõem
nenhuma classificação nem utilizam nenhum tipo de exercício ou exemplo que possa levar os
alunos a se familiarizarem com estas estruturas discursivas que desempenham a função de ligar os
enunciados que auxiliam no sentido e na coesão do texto.
Outro fato relevante é o tipo de classificação que os conectores recebem dos autores no
volume três. Não há uma explicação sobre a classificação, os conectores simplesmente são
apresentados como: aditivos, consecutivos, contra-argumentativos, causais, e estruturadores do
discurso. O modo como os autores explicitam estas partículas discursivas no manual não ajuda em
nada aos alunos a aprenderem a utilizar de maneira correta e eficaz estes elementos discursivos nas
produções escritas e nos discursos falados.
Apesar da importância que os marcadores discursivos representam para a produção
textual em termos de coesão, coerência e interpretação, os autores do manual Español en Marcha,
volumes um, dois, três e quatro, não dispensam aos mesmos a atenção necessária, haja vista não
trabalharem estas partículas discursivas em todas as unidades dos quatro volumes do manual acima
em destaque.
Parece-nos bastante relevante e apropriado que os aprendizes de língua espanhola
tenham contato com o uso dos marcadores discursivos desde as unidades mais simples. É
importante que os autores dos manuais destinados aos alunos de língua estrangeira, neste caso
língua espanhola, atentem para a importância destes elementos discursivos para a ampliação dos
conhecimentos acerca das produções textuais e, os inclua em todos os manuais destinados aos
estudantes de espanhol como língua estrangeira.
Acreditamos que o principal fator que contribui para a ausência do uso dos marcadores
discursivos na maioria dos volumes do manual analisado é mesmo a pouca relevância e a falta de
conscientização dos autores do manual com relação à grande importância representada por estas
partículas discursivas para a ampliação dos conhecimentos dos alunos no sentido de produzirem
bons textos escritos e de enriquecerem o diálogo.
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Somos conhecedores de que as divergências que existem entre diversos autores quanto à
classificação destes conectores é outro fator relevante para deixar os aprendizes com muitas
dúvidas, pois a ausência do consenso entre tais estudiosos do assunto dificulta o reconhecimento e a
compreensão por parte dos alunos.
Portanto, faz-se necessária a conscientização dos professores de espanhol como língua
estrangeira no sentido de explorar mais o assunto através de pesquisas e da aplicação de tarefas
desenvolvidas na sala de aulas no sentido de instigar os alunos a localizar, classificar e utilizar os
marcadores discursivos através da leitura e da produção textos.
AGRADECIMENTOS
Ao Departamento de Letras Estrangeiras e a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte por
incentivar os docentes e discentes à pesquisa, através do programa PIBIC.
REFERÊNCIAS
BLANCAFORT, H. C.; VALLS, A. T. Las cosas del decir: manual de análisis del discurso. 2ª Ed.
Barcelona: Ariel, 2008.
CASTRO, F. et al. Nuevo ven: libro del alumno. v.1. Madrid: Edelsa, 2003.
CASTRO, F. et al. Nuevo ven: libro del alumno. v.2. Madrid: Edelsa, 2004.
FUENTES RODRÍGUEZ, C. La sintaxis de los relacionantes supraoracionales. Madrid: Arco/
Libros,1995.
GIL, A. C. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 6ª Ed. São Paulo: Atlas, 2008.
MARTÍN ZORRAQUINO, M. Los marcadores del discurso: teoría y análisis. Madrid: Arco/
libros, 1998.
MARTÍN ZORRAQUINO, Mª. A y J. PORTOLÉS (1999). Los marcadores del discurso. In:
BOSQUE, I. y V. DEMONTE (Dirs.) Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid:
Espasa-Calpe.
MARTÍN ZORRAQUINO, Mª. A Los marcadores del discurso: teoría y análisis. 2ª Ed. Madrid:
Arco/ libros, 2008.
MARTÍNEZ, M. A. A. (Coord.). Sueña: libro del alumno. v. 1. Madrid: Anaya, 2000.
MONTOLÍO, E. conectores de la lengua escrita. Barcelona: Ariel, 2001.
NOVICK, B.; OSUNA, M. Arriba. v. 4. São Paulo: Moderna, 2004.
PORTOLÉS, J. Marcadores del discurso. 2ª Ed. Barcelona: Ariel, 2001.
SANTOS RÍO, L. Diccionario de partículas. Salamanca: Luso-Española de Ediciones, 2003.
SERRANO, M. J. Gramática del discurso. Madrid: Akal, 2006.

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

1472

VIÚDES, F. C.; DÍEZ, I. R.; FRANCO, C. S. Español en marcha: curso de español como lengua
extranjera. 3ª Ed. Madrid: SBS, 2009.
VIÚDES, F. C.; DÍEZ, I. R.; FRANCO, C. S. Español en marcha: curso de español como lengua
extranjera. 4ª Ed. Madrid: SBS, 2007.
VIÚDES, F. C.; BALLESTEROS, P.D; DÍEZ, I. R.; FRANCO, C. S. Español en marcha: curso
de español como lengua extranjera (Nivel básico A1 + A2). Madrid: SBS, 2007.

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

1473

ANÁLISE VISUAL-CRÍTICA E SISTÊMICO-FUNCIONAL DE TEXTOS
DIDÁTICOS DO ENSINO MÉDIO
Rita de Kássia de Aquino Gomes1José Roberto Alves Barbosa2;Jhuliane Evelyn da
Silva3;

RESUMO: A língua inglesa, diante de sua expansão no mundo moderno (CRYSTAL,
1997; 2005), tornou-se objeto de desejo (RAJAGOPALAN, 2003). Diante dessa
realidade, a indústria de material didático tem investido maciçamente na produção de
livros que atraiam os alunos. Os editores se utilizam de textos com temáticas relevantes,
consoante aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) – Língua Estrangeira, e além
disso, inserem imagens que não são apenas meras ilustrações. Tanto os textos quantos
as imagens transmitem certos posicionamentos e ideologias. Os textos apresentam tais
pontos de vista a partir dos temas e termos utilizados além da sua estrutura em geral, já
as imagens representam atores sociais em posicionamentos distintos, assumindo
determinadas funções nos textos. Ciente das múltiplas perspectivas na disposição das
imagens e na estruturação dos textos didáticos, objetivamos com nossa pesquisa,
analisar textos presentes em livros didáticos para o ensino de inglês. A análise foi feita
dentro da perspectiva de três teorias: a Análise do Discurso Crítica, a Gramática Visual
e a Linguística Sistêmico Funcional. Para essa investigação consideramos os
fundamentos teóricos da Gramática do Design Visual de Kress e van Leeuwen (2006), a
Análise Crítica do Discurso (ADC, com base em Fairclough (2001; 2003), e na
abordagem da Linguística Sistêmico Funcional de Halliday & Matthiessen (2004). A
seleção do material didático se deu através do levantamento dos livros de inglês
adotados para o Ensino Médio nas cinco principais escolas particulares de uma cidade
do Rio Grande do Norte. Para o presente artigo, nos atemos à análise do texto Meeting
Cuba’s Youngest Politician.
Palavras-chave: Funcional, visual, ADC, texto, didático, inglês.
1. Considerações iniciais
A língua inglesa tornou-se um produto de consumo (LACOSTE e
RAJAGOPALAN, 2005), tornando objeto de desejo social. O interesse por essa língua,
entre outros motivos, decorre da difusão global que obteve nessas últimas décadas.
Diante de tal expansão, o mercado editorial tem produzido vários recursos didáticos a
fim de possibilitar o contato dos alunos com o idioma. Alguns textos, no entanto, não
favorecem apenas o acesso à língua, mas também às práticas discursivas
ideologicamente construídas (THOMSPON, 1995). Esse artigo pretende analisar textos
didáticos para o ensino-aprendizagem de inglês no Ensino Médio de escolas
particulares. Trataremos neste artigo a respeito da metodologia utilizada para a
realização da pesquisa, e apresentaremos a análise do texto Meeting Cuba’s Yongest
1

Discente do curso de Letras da Faculdade de Letras e Artes, Campus Central, UERN. email: kassiauern@gmail.com
2
Docente do Departamento de Línguas Estrangeiras da Faculdade de Letras e Artes,
Campus Central, UERN. e-mail: jotaroberto@uol.com.br
3
Discente do curso de Letras da Faculdade de Letras e Artes, Campus Central, UERN. Email: anecomjesus@gmail.com

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

1474

Politician. Tal análise se apoiará nos pressupostos da Análise Crítica do Discurso
(ADC, com base em Fairclough (2001; 2003)), também denominada de Análise de
Discurso Textualmente Orientada (ADTO), da gramática-funcional com base na
Línguística Sistêmico Funcional de Halliday & Matthiessen (2004), e ainda da
Gramática Visual (GV) de Kress e Van Leeuwen (2006), teorias estas que
fundamentaram a nossa proposta.
2. Metodologia da pesquisa
A pesquisa aqui empreendida perseguiu algumas etapas: 1) identificação das
cinco principais escolas particulares numa determinada cidade do Rio Grande do Norte;
2) coleta de dez textos de materiais didáticos utilizados pelos professores do Ensino
Médio dessas escolas; 3) análise prévia dos textos didáticos a fim de identificar aspectos
ideológicos-hegemônicos no material; 4) análise de aspectos ideológicos identificados
nos textos dos materiais didáticos; 5) identificação de marcas ideológicas através de
elementos lexicais, gramaticais e textuais nos materiais didáticos; e 6) análise dos
recursos visuais (multimodais) apresentados no material didático e sua relação com os
textos analisados. Em virtude da limitação de espaço apresentaremos, neste artigo, um
dos dez textos analisados, por consideramos ser este um dos mais representativos da
análise proposta.
3. Análise do texto didático
3.1 Texto

3.1.2 Apresentação do Texto
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O texto intitulado Meeting Cuba’s youngest politician (apresentando a mais
jovem política de Cuba) foi publicado originalmente no site da BBC e posteriormente
adaptado para o material didático. O ‘autor’ discorre a respeito da atuação política em
Cuba de Lisena Hernandez, uma jovem cubana de 18 anos de idade. Enquanto recurso
didático, a proposta do texto é o ensino-aprendizagem dos advérbios em inglês, por esse
motivo, encontramos termos adverbais tais como recently, comfortably, expectantly e
efficiently. A identificação dos advérbios no texto apresenta enfoque comunicativo, na
medida em que as perguntas são colocadas contextualmente, com vistas à identificação
de informações no texto sobre a jovem Hernandez. No entanto, carece à analise do
texto, uma perspectiva crítica ao modo como o ‘autor’ avalia a política cubana,
assumindo não apenas a posição de jornalista, mas de instrutor no livro didático.
3.2.2 Análise textual com base na LSF
A interpretação que se segue será baseada na análise do texto em estudo em
termos de Mood e modality (modo oracional e modalidade), transitivity (transitividade),
Theme (tema), cohesion (coesão), grammar metaphor (metáfora gramatical) e clause
complexes (complexos oracionais). Nessa perspectiva, iniciemo-la almejando ver como
os sentidos estão arraigados nas palavras percebidas através de sua materialização
linguística e como eles refletem o contexto social, cultural e ideológico de seu produtor
e de seus leitores.
Entendendo que o Mood, elemento analisado pela perspectiva interpessoal, é
constituído pelo Subject (sujeito) e pelo Finite (finito) e que tem a função de mostrar as
escolhas do modo verbal através de sua presença e ordenação, inferimos que o texto é
composto em sua totalidade por orações declarativas, uma vez que se trata de um texto
construído a partir das respostas ofertadas por uma interactante em uma entrevista. Na
tentativa de construir um texto expositivo, seu autor, para conferi-lo maior veracidade,
faz uso de trechos da entrevista, e como meio para explicitar a presença de sua
interlocutora, relata suas falas utilizando-se do recurso gráfico “aspas” e dos processos
verbais “she said/ she told me”(ela disse/ela me contou respectivamente).
Para se distanciar do gênero entrevista em seu estilo estético, as perguntas são
suprimidas, porém o escritor se faz presente em diversas partes do texto quando utiliza o
pronome pessoal “we”, nós, em português (“We first met during a coffee break at the
last national assembly meeting”). Assim, recebemos este texto sob forma de relato
descritivo, como se nota em tantos excertos como “Having young Cubans in parliament
shows that the revolution continues. It isn’t something from our history”, she told me.”
O Finite (finito/operador verbal) expressa não somente o tempo verbal, como
também polaridade e modalidade. Ou seja, ele expressa se uma oração é positiva ou
negativa no concernente a sua polaridade, parte básica do significado, ou se a mesma
está no espaço entre esta positividade e negatividade absoluta, geralmente expressa
pelos Mood Adjuncts, modal operators, e modal verbal operators (adjuntos modais,
operadores modais, e operadores verbais modais) a fim de demonstrar a opinião
presente do falante (THOMPSON, 2004). Portanto, em se falando de modalidade,
apenas quatro das inúmeras orações expressam polaridade negativa, junto a duas que
apesar de assinalarem polaridade positiva, tem seus sentidos negativizados por causa do
adjunto modal (‘As a family, we couldn’t have all the things we would have liked’/
‘Oppositions parties are not allowed’/ ‘We don’t need to copy other countries’ system’/
‘I’ve never known capitalism’/ ‘There are also no signs of any political reforms’
(polaridade positiva porém através deste adjunto modal e do complemento “no” as
orações adquirem sentido negativo)), explicitando um texto predominantemente
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declarativo de polaridade positiva em consonância com seu formato. Este dado se faz
compreensível se percebermos que a jovem do texto deseja relatar suas experiências de
vida em relação a sua carreira política e ao seu partido, suas crenças no modelo
econômico vigente de Cuba, isto é, fatos experienciados e trazidos pela memória a fim
de ressignificar no presente o discurso vivido por esta mulher.
Os Sujeitos mais freqüentes são Ms. Hernandez e seu pronome pessoal
correspondente ‘she’, ‘I’, ‘we’ e ‘you’, o que enfatiza a descrição feita sobre essa
personagem, uma vez que o objetivo do texto, ao que tudo indica, é fazer notável esta
jovem política num país de raízes e história comunistas, o contraste entre o novo e o
velho explicitados no texto através da recorrência na utilização de termos como ‘a new
generation’, ‘the youngest’, ‘just 18 years old’, ‘young woman’, ‘young Cubans’ em
contraste com 77 and 78-year-old. Sujeitos como ‘The youngest, Lisena Hernandez’, ‘A
petite young woman with black hair and an engaging smile’, ‘she’ e ‘Ms. Hernandez’
nos fazem notar a recorrência e a retomada de seu nome em função do processo de
referenciação para construir a coesão do texto e manter a coerência do que está sendo
exposto.
O pronome pessoal ‘I’ relata as experiências de vida escritas da forma que ela
falou, realçando o tom pessoal do gênero entrevista conferido ao texto. O “we” tanto se
refere ao entrevistador e a entrevistada, quanto à membra do parlamento junto a seu
país, externando a visão de seus conterrâneos e políticos impressos em sua fala. ‘You’
mostra a interação que é estabelecida dentro do texto entre entrevistador/entrevistada e
público leitor, uma vez que o chama para dentro do texto, do diálogo que está sendo
realizado a fim de que este se identifique com o discurso de um dos interactantes.
Outros sujeitos tendem a fazer referência à nova política e ao próprio contexto
político de Cuba. ‘The majority of deputies’, ‘having young Cubans in parliament’ e
‘some two dozen constituents’ são bons exemplos disso. O sujeito ‘there be’ também foi
amplamente utilizado para marcar a (não)diferença (There is a new generation/ There
were some things/ There are also no signs/There is little traffic) entre o passado e o
presente.
A manutenção do assunto sendo discutido é dada por meio dos Temas, que em
sua maioria são não-marcados, isto é, Sujeito expresso por um grupo nominal ou uma
oração (Ms. Hernandez e Having young Cubans in parliament, respectivamente).
Entretanto podemos verificar a presença de temas marcados expressos por
adjuntos, complementos e orações encaixadas em ‘As a family,we’/ ‘For years’/ ‘But at
least I’ / ‘And as a nation, everyone’/ ‘At the heart of the town’ e temas intensificados
refletidos pelos temas prepostos (‘A petite young woman with black hair and an
engaging smile, she’/ ‘Like all good politicians, Ms. Hernandez)’, predicados (It isn’t
just something from our history), existenciais (There is/ There are, etc.) e equativos (
what followed/ this). Conjunções como ‘but’ e ‘and’ são recorrentes na posição de tema,
pois estabelecem a relação, se de contraste, adição, causa e conseqüência entre a oração
anterior e a que se segue.
Em termos de Complexos Oracionais_ combinação de duas ou mais orações
interdependentes em uma unidade maior_, a relação dominante é a projeção paratática,
apesar de observarmos a presença da relação de expansão no seu grupo semântico
extensão. Em se tratando de expansão, podemos encontrar no texto muitas orações
estabelecendo relações de extensão (Her father is in the army and she has just
completed her voluntary [...]/ You do not have to be a member of the Communist party
to stand, but it does help).
Porém, haja vista a ampla presença de orações projetadas, é a essa relação lógicosemântica que o texto vai se adequar, tendo em mente que “se incluímos na mensagem
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nossas palavras ou o sentido da mensagem original, não estamos representando diretamente uma
experiência (não-linguística), mas dando nossa representação de uma representação
(linguística)”. (HALLIDAY and MATTHIESSEN, 2004,441) (tradução nossa).

Vejamos:
///“Our most important mission is to explain people the politics of the state/ so that they
understand what is going on”, // she explained/ as we arrived.///
///“Today is a different period from that of the revolution. / There were some things
which were needed then / which are not so good now, / because the context has
changes”,// she said.///
Quando utilizamos aspas, sinalizamos que o que estamos escrevendo já foi
anteriormente dito por outra pessoa. Em outras palavras, estamos reutilizando sua fala,
enquadrando deste modo essas orações na categoria projeção paratática, e esses eventos
(said/ explained) como sendo locuções (eventos verbais projetados). Ainda há uma
projeção hipotática representado por uma ideia (/// Ms. Hernandez, though, believes
/that the system has served Cuba well ///).
Entretanto, ao olharmos para essas projeções temos que notar qual é a atitude do
autor do texto mediante esses relatos que foram apresentados no seu desenvolvimento.
Se bem observarmos, todas as vezes que ele se utiliza do evento verbal ‘say’, ele faz
uma escolha por somente informar o leitor sobre aquela pessoa e por aceitar como
verdade o que a mesma diz, diferentemente de ‘claim’ que sugere que o mesmo não
acredita ou não concorda com o que está sendo reportado.
Em se tratando da fonte, é notável que a entrevistada, Ms. Hernandez direciona
suas falas ao entrevistador, porém tomando-o como representação do povo, ou daqueles
que criticam ou não sabem sobre a política praticada pelo Partido Comunista, pois se
subentende que aquele comunga com a ideia de Capitalismo como sistema econômico
eficaz, enquanto ela vive e acredita no Comunismo. Isso se faz perceber quando o autor
utiliza o termo ‘though’ (exemplificado na projeção hipotática acima) para explicitar
sua opinião contrária ao que aquela acredita. Orações como “There are also no signs of
any political reforms” e “Opposition parties are not allowed” confirmam essa visão, já
que o mesmo desde o início do texto até seu desenrolar mostra a oposição entre o velho
e o novo, como se o sistema comunista fosse velho e ultrapassado. A partir da
renovação trazida por essa jovem era esperado que um novo sistema (capitalismo)
viesse também, no entanto não é isso que a entrevista mostra, revelando as marcas de
desaprovação por parte do entrevistador.
Finalmente, ao olharmos para a transitividade constataremos que há uma
predominância de processos materiais (ex. ‘Ms. Hernandez moved comfortably’) e
relacionais identitários (‘Better roads and housing are amongst their concerns’) já que
se trata de um texto que descreve a vida e a personalidade da jovem deputada, o sistema
econômico e a política do país. Processos relacionais atributivos (‘We are satisfied with
our own’), circunstanciais (‘Her father is in the army’) ou possessivos (We couldn’t
have all the things), além de processos existenciais (‘But there is a new generation’),
verbais (‘she explained as we arrived’) e mentais (‘You hear the word
“perfeccionamento”’) também se fazem presentes no corpus. A metáfora gramatical é
notável a partir da análise de algumas orações: (2) ‘But there is a new generation of
communists waiting in the wings’ ; (23) ‘At the heart of the town is in ageing sugar mill
with its giant smokestack chimney’ e (38) ‘Critics call it a rubber stamp parliament’.
Todas se utilizam de palavreado metafórico, porém cada uma traz a tona sentidos
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diversos. A primeira (2) se refere à nova geração de políticos esperados para trazer
renovação. Estes estariam aguardando a saída dos velhos políticos/pensamentos/atitudes
para começar a agir, a assumir seu espaço. A segunda atribui vida a cidade, ao usar o
termo coração (heart) para simbolizar o centro, assim como este órgão simboliza ser o
centro da vida humana, o local mais importante no organismo. Já a última pode se
referir a um parlamento que só se reúne para tomar decisões e ‘carimbá-las’, já que é
dito que a assembléia se reúne apenas duas vezes por ano com este objetivo único. Em
outras palavras, não há uma constância de reuniões para decidir conjuntamente sobre o
país, assim, parece não haver uma participação efetiva desses jovens na vida política do
país.
3.2.3 Análise visual: a imagem do texto
Na imagem relacionada ao texto Meeting Cuba’s youngest politician, Ms.
Hernandez é representada como uma figura proeminente, posicionada conceitualmente
diante de um microfone, no contexto de uma assembleia política. A participante
representada não olha diretamente nos olhos do observados, ela então “se oferece”
como objeto de contemplação (oferta). A forma como Ms. Hernandez é perspectivada
aponta para uma condição de incerteza em relação ao futuro, de expectativa sobre o que
virá adiante. O distanciamento social é apresentado em nível intermediário, em plano
médio, retratada apenas da cintura para cima. O ângulo ou perspectiva é oblíquo, isso
porque, na imagem se evoca um sentido de desligamento, ressaltando que o mundo da
Ms. Hernandez é outra realidade (KRESS e VAN LEEUWEN, 2006), distante do
contexto capitalista.
A interação da jovem com os demais membros da assembleia (fenômeno)é
inferida, já que esses não se encontram presentes (Processo Reacional não-transicional)
. Essa elipse evoca o que fora dito no texto, que os políticos cubanos são de “fachada”,
já que são escolhidos previamente, sem que o povo possa de fato decidir pelos seus
representantes. A participante é posicionada na imagem em nível inferior ao ocular,
ressaltando uma relação de poder assimétrica, a partir do foco do observador, em nível
superior de poder. O olhar capitalista sobre o comunismo costuma ser de superioridade,
principalmente nesses últimos anos, depois da queda do bloco soviético e do Muro de
Berlim. Em termos de estrutura composicional, a participante está posicionada no
espaço esquerdo, sendo essa o tema da imagem, o ambiente parlamentar é o rema, o
primeiro é saliente em relação ao último, que aponta para os “velhos” políticos cubanos,
ausentes na imagem, por representarem o ultrapassado, dentro do modelo capitalista, o
descartável e desnecessário.
3.2.4 Ação: o gênero textual
O gênero didático situado é, primariamente, texto para ensino-aprendizagem de
línguas, mas em consonância com os textos que circulam na sociedade, e na tentativa de
trazê-los à esfera escolar, identificamos características do gênero reportagem/entrevista
jornalística. Como o texto foi adaptado da BBC, permanecem traços desse gênero. O
‘autor’ desenvolve seu texto a partir das respostas de Ms. Hernandes, e, ao mesmo
tempo, se coloca em relação aos seus posicionamentos. Ao final, o ‘autor’ apresenta a
fonte de onde foi extraído o texto, relacionando-o com o contexto jornalístico. A
intenção comunicativa do ‘autor’ é mostrar que existem políticos comunistas jovens em
Cuba, que pretendem levar o sistema adiante, com as devidas adaptações à sociedade
contemporânea.
3.2.5 Discurso: representações sociais
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O texto é iniciado com a seguinte declaração: Fidel’s brother, Raul Castro
(76), and he chose 78-year-old Machado Ventura as his number two. A identificação
das idades de Raul Castro e Machado Ventura nos textos apontam para um contraste, e
ao mesmo tempo, confronto, entre velhice e novidade. Esses “velhos” políticos cubanos
representam o que há de retrógrado e ultrapassado no sistema comunista. Essa idéia é
reforçada pela presença da conjunção adversativa but, que oposição e vem logo em
seguida. O ‘autor’ assegura categoricamente: but there is a new generation of
communists waiting in the wings. O entrevistador assume, ao longo do texto, que o
comunismo cubano carece de transformação, que não dá mais conta das necessidades
econômicas atuais, inclusive do povo cubano. O fato de o texto ter sido escrito no jornal
reconhecidamente capitalista, demarca o posicionamento político ideológico e
hegemônico das avaliações feitas em relação ao comunismo. Desde a queda do Muro de
Berlim e das mudanças pelas quais passou a ex-União Soviética, há um interesse
capitalista de que Cuba, remanescente do bloco comunista, seja desfeito, ou, no mínimo,
reestruturado, a fim de atender aos interesses da globalização neocapitalismo
(GIDDENS, 1989).
3.2.6 Estilo: identidade
O ‘autor’ do texto mostra que teve contato direto com a jovem comunista
cubana, e contextualiza a situação, a fim de ressaltar sua autoridade diante das
afirmações: We first met during a coffee break at the last national assembly meeting. O
encontro acontece em uma ocasião informal, mas no contexto de uma assembléia
nacional do partido comunista. Esse foi apenas um dos encontros, o jornalista fala em
first met, a fim de mostrar que teve outras oportunidades de conversar com a jovem
política, a quem chama de Ms. Hernandez, contrapondo, ao mesmo tempo, a
proximidade da conversa com o distanciamento do cargo político da jovem. O ‘autorjornalista’ descreve a queda da União Soviética e o embargo econômico americano a
Cuba, e, ao final, é categórico, inclusive na opção dos processos: This is the Cuba that
Ms. Hernandez grew up in. Ao avaliar a defesa da jovem política sobre as contribuições
do comunismo em Cuba, diz Ms. Hernandez, though, believes that the system has
served Cuba well. O ‘autor’ não assume o mesmo, por isso, modaliza e não se identifica
com a defesa de Ms. Hernandes believes que o sistema serviu bem a Cuba. Ao avaliar o
sistema político de Cuba, o ‘jornalista’ cita o uso freqüente do termo
‘perfeccionamento’, a fim de aproximar as informações na língua falada em Cuba,
espanhol, com o interesse dos jovens comunistas de aperfeiçoar o sistema. Em seguida
avalia essa possibilidade, assumindo que There are no signs of any political reforms.
Opposition parties are not allowed, e em questionamento comunismo cubano, afirma
categoricamente que as eleições naquele país têm valor, já que os Candidates are also
selected in advance. Os marcadores adverbiais no texto, ainda que pretendam ser
utilizados como recursos didáticos, reforçam o posicionamento político do ‘autor’. Na
expressão: The government’s priority is to try and make the state-run system work more
efficiently. O ‘autor’ avalia que o sistema estatal de governo não funciona
eficientemente e que melhorá-lo é uma prioridade do governo, dos jovens comunistas.
4. Considerações finais
A análise dos textos didáticos demonstra a permanência de determinadas
práticas sociais que são sustentadas ideologicamente através da prática discursiva. Nos
texto escolhido para este artigo, observamos que circulam, em contextos escolares,
discursos que fomentam posicionamentos desempoderadores. Mesmo com as mudanças
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experimentadas pela sociedade contemporânea, principalmente na América Latina,
permanece a política de execração a essa forma de governo, reproduzida em textos
didáticos.
Com fundamentação no neocapitalismo, há textos que se posicionam
negativamente em relação ao comunismo, e também à velhice, na medida em que
associa a idade dos seus principais líderes à defasagem do sistema comunista cubano,
considerando-o antiquado e desnecessário. A imagem disposta no texto reforça essas
representações da sociedade, a jovem comunista, procura encontrar-se identitariamente,
na tentativa de “aperfeiçoar” um modelo “ultrapassado”, que não satisfaz aos interesses
do neoliberalismo econômico.
Consoante ao exposto, faz-se necessário atentar para ideologias vigentes na
prática escolar, as quais, sob o pretexto do ensino da língua, repassam hegemonias que
sustentam blocos econômicos que impedem mudanças sociais com vistas à melhoria das
condições sociais dos desempoderados.
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AS CIRCUNSTÂNCIAS NO PORTUGUÊS CLÁSSICO: UMA ANÁLISE SISTÊMICOFUNCIONAL
Jocival Freitas da Silva1 e Wellington Vieira Mandes2

RESUMO: Este trabalho teve como objeto analisar o Sistema de Transitividade em relação às
circunstâncias em textos de gêneros diversos, do período clássico da língua portuguesa, na
perspectiva da Linguística Sistêmico-Funcional e, de modo mais específico, verificar o
funcionamento de tais circunstâncias, analisando seu valor a partir da relação com os processos e
participantes associados. Para cumprir tais propósitos, selecionamos textos do português clássico
(séculos XVII e XVIII), divisão proposta por Cardeira (2006), os quais compõem o Corpus Mínimo
de textos escritos da língua portuguesa – COMTELPO, organizado por Figueiredo-Gomes e PenaFerreira (2006). A opção por esse material se deu pela sua expressiva variedade de gêneros de
períodos importantes da história da língua portuguesa e, no caso específico deste estudo, pelos
gêneros da ordem do narrar. Depois de selecionados, os textos foram digitalizados por software de
reconhecimento de caracteres, de modo que o corpus pudesse ser lido por programas de
computador, passando depois por uma revisão a fim de assegurar fidelidade ao texto original. Em
última etapa, foram selecionadas e quantificadas as ocorrências das circunstâncias de espaço e de
tempo para proceder à análise. Como resultado, percebemos que as circunstâncias do Sistema de
Transitividade, configuradas predominantemente pela realização preposição + grupo nominal,
assumem papel fundamental nos gêneros da ordem do narrar porque, ao mesmo tempo em que
situam os processos/participantes, permitem a compreensão da localização/duração/extensão de
certos eventos da narrativa, contribuindo igualmente para reforçar mecanismos argumentativos
importantes na estrutura desse tipo de texto.
PALAVRAS-CHAVE: Circunstâncias. Sistema de Transitividade. Português Clássico.
INTRODUÇÃO
Para a Linguística Sistêmico-Funcional (LSF), a transitividade é uma condição da
oração, constituindo-se desse modo, como sendo sua própria gramática, contrariando a tradição
gramatical, para quem a transitividade é uma propriedade exclusiva do verbo. Na perspectiva da
LSF a transitividade possibilita a identificação de ações e atividades no mundo concreto/material ou
no mundo imaginário/psicológico, a partir dos papeis desempenhados pelos processos,
participantes e circunstâncias, que – numa analogia bastante abrangente com a gramática
tradicional –, corresponderiam aos verbos, substantivos/adjetivos e advérbios, respectivamente.
Neste trabalho, detivemo-nos ao papel da circunstância visando a analisar como a
mesma contribui para a construção de sentidos nos textos. Tradicionalmente, a gramática normativa
atribuiu a esse item o valor expletivo ou acessório, inclusive com tal denominação numa seção
(termos acessórios da oração) dos manuais de gramática (cf. CUNHA, 2007). Os estudos de caráter
funcionalista têm apontando, contrariamente, que as circunstâncias (advérbios, adjuntos adverbiais
ou orações adverbiais) desempenham papel importante na cadeia argumentativa, não representando,
portanto, condição acessória.
Para compreender melhor essas questões, interessamo-nos pelo Corpus Mínimo de
textos escritos da língua portuguesa – COMTELPO (FIGUEIREDO-GOMES e PENAFERREIRA, 2006), cujo complexo textual dá conta de gêneros de diferentes ordens e de períodos
1

Discente do Curso de Letras – Habilitação em Língua Portuguesa e respectivas literaturas, Campus de Pau dos Ferros, UERN. email: jocivalfreitas@hotmail.com
2
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que vão do século XIII ao século XX, tanto do português europeu, quanto do português brasileiro.
Logo, a possibilidade de tratar com dados que apresentam um registro diacrônico da língua, em
textos do português brasileiro e do português europeu, foi determinante na seleção e no interesse
pelo corpus em questão. Resta destacar que do corpus foram selecionados os textos “Vida do
grande D. Quixote de La Mancha, e do gordo Sancho Pança” e “Descobrimento da Ilha da Madeira”
(doravante, texto 1 e 2), narrativas nas quais pudemos localizar quantidade expressiva de
ocorrências referentes às circunstâncias de localização (espacial e temporal).
Assim, as opções teóricas e de natureza teórico-metodológica decorrem, entre outras
razões, do fato de que o presente projeto é sequência de outras pesquisas desenvolvidas em torno do
sistema de transitividade, e.g., “Os processos do dizer na produção científica dos graduandos em
letras do CAMEAM” (MENDES, 2011), em andamento, em que a preocupação maior consiste na
ampliação da gramática funcional em corpora de língua portuguesa. Como já foi proposto, a
pesquisa se apoia na ideia central de que as circunstâncias, do sistema de transitividade concebido
pela LSF, podem contribuir significativamente para a construção de sentidos nos mais variados
gêneros.
Por fim, convém acrescer que o leitor vai encontrar nas seções seguintes a exposição
dos percursos empreendidos com o objetivo principal de analisar o Sistema de Transitividade em
relação às circunstâncias em textos de gêneros diversos, do período clássico da língua portuguesa,
na perspectiva da LSF a fim de verificar o funcionamento de tais circunstâncias e seu valor a partir
da relação que estabelecem com os processos e participantes a que se associam.
MATERIAL E MÉTODOS
O objeto de análise de nossa pesquisa, a saber, textos do português clássico, a partir dos
quais iniciamos nossa produção científica, são textos do gênero da ordem do narrar, que foram
coletados pelo Prof. Dr. João Bosco e pela Profa. Dra. Ediene Penna, no período de seu estágio
doutoral na Universidade de Lisboa, o que resultou na composição do Corpus Mínimo de textos
escritos da língua portuguesa – COMTELPO (FIGUEIREDO-GOMES e PENA-FERREIRA,
2006).
Depois de termos o uso autorizado por seus autores, passamos à fase de preparação
(agosto a setembro de 2011), tanto para compreensão das categorias teóricas da LSF quanto para a
utilização de software de digitalização e reconhecimento de caracteres. Esse procedimento é
necessário na composição de corpora, de modo que seja possível a leitura ou busca de ocorrências
por programas de computador capazes de auxiliar e melhor quantificar os dados linguísticos. O
equipamento pertence ao professor coordenador da pesquisa e o treinamento ocorreu em seu próprio
gabinete de estudo, considerando-se a inviabilidade de transportá-lo para o Campus da UERN, em
Pau dos Ferros.
Essa pesquisa é de natureza qualiquantitativa. As ocorrências de circunstâncias de
localização (temporal e espacial) foram identificadas no corpus desde que tivessem a seguinte
realização: sintagmas compostos por preposição (na, no e em) + grupo nominal, modificando
processos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Quantitativamente o corpus está constituído de um total de 176 ocorrências distribuídas
da seguinte forma: 144 de Localização espacial, sendo 82 presentes no texto 1, e 62 no texto 2; mais
32 de Localização temporal, das quais 10 estão no texto 1, e 22 no 2. Para melhor indicar a
disposição das ocorrências de circunstâncias, apresentamos a tabela 1, que se segue. Assim,
propomo-nos analisar 12 casos de circunstâncias do tipo localização espacial e 12 casos do tipo
temporal.
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TABELA 1 - QUANTIFICAÇÃO DE OCORRÊNCIAS DE CIRCUNSTÂNCIAS
TEXTO QUANT.
OCORRÊNCIAS
CLASSIFICAÇÃO
1
23
NA + Grupo Nominal
L. Espacial
38
NO + Grupo Nominal
L. Espacial
21
EM + Grupo Nominal
L. Espacial
03
NA + Grupo Nominal
L. Temporal
01
NO + Grupo Nominal
L. Temporal
06
EM + Grupo Nominal
L. Temporal
2
12
NA + Grupo Nominal
L. Espacial
15
NO + Grupo Nominal
L. Espacial
35
EM + Grupo Nominal
L. Espacial
02
NA + Grupo Nominal
L. Temporal
03
NO + Grupo Nominal
L. Temporal
17
EM + Grupo Nominal
L. Temporal
Esta tabela nos mostra que as circunstâncias de localização espacial predominam nos
textos analisados e acreditamos que isso ocorra por que em textos eminentemente narrativos, como
é o caso, há a necessidade do autor situar o leitor acerca do lugar onde ocorrem os processos e
participantes associados. Assim, as ocorrências a seguir servem bem para percebermos como se dá a
localização espacial em nosso corpus:
[01] Debaixo dessa fé, que é mui boa, o direi. Mandem esses principes buscar alguns
cavalleiros andantes, que não faltam na nossa Hespanha, que só um delles bastará, para
destruir com sua espada, e sua lança mil armadas. (texto 1)
[02] Ah sô Mestre, ponha-me logo os quartos na rua, antes que vá pela janella. (texto 1)
[03] Mas em quanto os mais se entretinhão na fabrica de sua silvestre morada, Ana e
Roberto, persuadidos interiormente de mayor desejo que o repouso de suas fadigas [...].
(texto 2)
[04] Reconhecido este lugar, foi logo ocupado de Roberto e Ana, e todo o resto entregue ao
descanso e morada de seus companheiros; para que alli edificassem os reparos
convenientes, contra a inclemencia dos tempos, o tempo que na terra se detivessem. (texto
2)
[05] Triste de mim, senhora! Seu tio está outra vez doudo; ainda crê, que ha no mundo
cavalleiros andantes. (texto 1)
[06] Sancho, ata este cavallo a esse tronco, que já o sol se escondeu no vestuario de
Thetys, depois de fazer primeiro galã dos astros na comedia do dia. (texto 1)
[07] [...] ajustando que Ana e seu esposo se saissem á cidade de Bristol (que se aparta de
Londres muitas legoas), cujo assento he no mar Hibernico em hum canal, que da propria
cidade toma o nome de Bristol, pello qual he assás conhecido dos navegantes. (texto 2)
[08] Tudo em fim era lastimas, sem ver outra cousa que hum mar nunca visto, e hum ceo
desusado; de que no coração de Ana se começavão a alevantar grandes afectos de saudade.
(texto 2)
[09] Dizem, que o turco vem com uma poderosa armada assolando os mares; e os principes
todos procuram fazer-lhe guerra offensiva, e defensiva, para o que já em Biscaia se prepara
uma grossa armada. (texto 1)
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[10] Ainda não creio, amigo Sancho Pança, que me vejo montado em rocinante, para
proseguir minhas aventuras. (texto 1)
[11] Quando os mancebos ilustres vossos iguais, pisavão em Portugal os estrados do paço
[...]. (texto 2)
[12] E pois he certo que hum só espirito nos anima, lá nesse espirito tem sua morada o
amor, lá o gosto, lá a vingança. Tão grandes hospedes trago em meu peito. (texto 2)

As circunstâncias de localização espacial servem para situar os processos no espaço de
forma a levar o leitor a compreender onde a ação processual aconteceu. Pelo fato de sua
indispensável importância, já que uma má noção de onde ocorreu o processo pode levar a falsas
compreensões, reforça-se a tese que defendemos de que esse papel da transitividade não
desempenha valor expletivo ou acessório como entende a tradição gramatical; ele é antes tão
importante como qualquer outro sintagma presente na sentença ou texto e contribui ativamente para
a construção dos sentidos.
Nos exemplos citados acima (todos exemplares voltados para situar fisicamente o lugar
em que se efetiva os processos) percebemos que a estrutura frasal do tipo preposição
(especificamente NA, NO e EM) + grupo nominal é bastante utilizada quando se pretende utilizar
esse tipo de circunstância.
À exceção de [05] e [07], os demais exemplos ocorrem em processos que denotam
ações realizadas que necessitam ser situadas no espaço, para que assim o leitor seja envolvido pelo
desdobramento da narrativa. Esses dois casos destacados como exceções, apesar de não denotarem
ações, também se valem da pretensão há pouco destacada, a persuasão.
O quadro relatado acima nos conduz ao entendimento, assim como o chegou MENDES
(2008, p. 95) de que as circunstâncias de localização espacial ocorrem com mais frequência em
processos que denotam “ações que podem ser percebidas no plano concreto, apoiando a premissa da
necessidade de situar o processo ou determinar a posição física onde se efetiva”. E é essa finalidade
que nos permite compreender o quanto as circunstâncias são necessárias à compreensão do texto
como um todo.
As ocorrências de localização espacial também podem remeter a um lugar não físico.
Em [08], “no coração de Ana” e [12], “em meu peito”, essas circunstâncias servem para demarcar
sentimentos que dominam os participantes dos processos “começava a alevantar” e “trazer”
respectivamente.
Quanto à circunstância temporal, analisemos os exemplos que se seguem:
[13] Sancho, ata este cavallo a esse tronco, que já o sol se escondeu no vestuario de Thetys,
depois de fazer primeiro galã dos astros na comedia do dia. (texto 1)
[14] Cuido, que nem na vida de vossa mercê se conta semelhante desaventura. (texto 1)
[15] Mas porque os olhos do temor nem sempre são cegos, fazendo Roberto o mesmo
discurso [...] tomou por conselho dos mais, resolução de velejar quanto lhe fosse possivel,
porque se na parte que restava do dia, perdessem de vista a terra [...]. (texto 2)
[16] Mas como a fortuna do mar seja ainda mais avara de sua estabilidade que outra
alguma, dispos como na noite sucessiva ao terceiro dia de suaa banaça, se levantasse tão
subitamente huma tão rigurosa tempestade [...]. (texto 2)
[17] A vida do Grande D. Quixote de La Mancha, e do gordo Sancho Pança, que se
representou no theatro do bairro alto de Lisboa no mez de outubro de 1733. (texto 1)
[18] Tambem affirmão, que no tempo de Xerxes, o capitão Sataspesdobrou o Cabo de Boa
Esperança, e se recolheo a Egypto pello estreito Gaditano. (texto 2)
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[19] Não havia ainda neste tempo os Livros dos Filhamentos , donde permanece escrita a
nobreza civil, cuja invenção ou forma se achou no reynado de D. Afonso Quinto. (texto 2)
[20] [...] mas D. Henrique, sendo igual na actividade e paciencia (como devem ser os
varões grandes), tomou diligentemente resolução de avistarse com elRey seu pay; a cuja
presença já chegado, desfez logo as duvidas que detinhão ao despacho de João Gonçalves;
por tal maneira, que no principio de Junho de aquelle anno sayo em demanda da terra
nova, em hum navio bem armado da gente e petrechos [...]. (texto 2)
[21] Para que se cansam com tantas maquinas? Eu lhes dera um bom arbitrio, com que em
menos de uma hora vençam quantas armadas, e armadilhas o turco tiver. (texto 1)
[22] [...] pois diz meu amo o senhor D. Quixote, que logo em duas palhetadas me ha de
dar uma ilha para governar [...]. (texto 1)
[23] Assi para que a força fosse em tudo socorrida da industria, e ambas juntas se
facilitassem, usou de tal arte o fingido criado de Ana, que tres dias antes de sua saida, pos
em desesperada sede a pia de que curava, não lhe consentindo beber alguma vez, em todos
aquelles tres dias, a fim de que melhor conseguisse seu intento, como sucedo logo. (texto
2)
[24] [...] porque a todos convinha pôr em seguro vidas e liberdades: em hum instante
picárão as amarras, desferirão, mareárão as velas, e sairão prosperamente do porto [...].
(texto 2)

Enquanto a circunstância de localização espacial situa “onde” os processos se realizam,
a circunstância de localização temporal situa o “quando” da realização dos mesmos. Como se
percebe, os exemplos selecionados também são realizados sob a forma de preposição + grupo
nominal.
Nas ocorrências [13], [15], [21], [22] e [24] percebemos um tempo decorrido que situa
na ordem do “quando” os processos “fazer”, “velejar”, “vencer”, “dar” e “picar”, respectivamente.
O tempo aqui serve para situar os processos/participantes e, nos textos analisados, tem por
característica especial a pequena duração (tempo passageiro). Sobre tais processos vale destacar que
também se remetem a ações praticadas, o que nos levam a perceber que esse tipo de circunstância é
muito comum em processos materiais (processos do fazer).
Em [14], [16], [17], [19], [20] e [23], percebemos que o narrador busca especificar
através dos processos materiais “contar”, “dispor”, “representar”, “achar”, “sair” e “consentir
beber”, respectivamente; o momento em que esses acontecem. Esse registro de tempo serve, em
nosso entendimento, para dá maior valor de verdade aos fatos narrados pelo escritor dos textos
analisados, ficando mais uma vez clara a importância das circunstâncias no processo de construção
de sentidos no texto, porque tornam verossímil a projeção narrativa.
Por fim, queremos destacar que em [18], a circunstância “no tempo de Xerxes”, está
servindo ao processo verbal “afirmar”, uma mostra de que a circunstância é um papel do sistema de
transitividade que transita em todos os processos do Sistema de Transitividade, contribuindo de
forma ativa na construção dos sentidos do texto, inclusive quando um processo verbal, como é o
caso aqui, demanda a necessidade de situar as posições e argumentos assumidos pelo narrador.
CONCLUSÃO
As circunstâncias de localização (espacial e temporal) são de fundamental importância à
apreensão/construção dos sentidos do texto pelos interlocutores, de modo que sua posição de termo
acessório como quer a gramática tradicional da língua portuguesa, simplesmente não cabe mais
existir; afinal de contas, como vimos anteriormente, elas são responsáveis por situar os processos no
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tempo e no espaço fato que contribui ativamente no processo de persuasão do leitor por parte do
narrador.
Indo além, acreditamos que esse papel do Sistema da Transitividade é responsável tanto
quanto os demais (processos e participantes) pela organização sintático-semântica e pragmática do
texto. Isso porque na teoria funcionalista, à qual se filia este estudo, as funções é que determinam as
escolhas operadas na léxico-gramática, o que contribui para o resultado final pretendido pelo
dizendo/escritor, a saber, interagir com seus interlocutores, haja vista que como afirmam Furtado da
Cunha e Souza (2007, p. 17) “a língua é usada, sobretudo, para satisfazer necessidades
comunicativas”.
Assim, essa finalidade apontada pelas autoras resulta dos usos feitos da língua, nos
quais as circunstâncias inevitavelmente vão aparecer e servirão aos interlocutores para fixar o
“onde” e o “quando” os processos ocorrem e, feito isso, terá contribuído ativamente no processo de
construção dos sentidos pretendidos, não apenas porque situam (independentemente do modo como
se realizam), mas principalmente porque criam as condições necessárias para a
adesão/envolvimento do leitor na trama pretendida verossímil.
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AS NÃO-COINCIDÊNCIAS DO DIZER COMO MARCAS DA RESPONSABILIDADE
ENUNCIATIVA EM ARTIGOS CIENTÍFICOS
Ilderlandio Assis de Andrade Nascimento1; Rosângela Alves dos Santos Bernardino2; José
Cezinaldo Rocha Bessa3

RESUMO: Nesta pesquisa, investigamos como e a quem os estudantes do curso de graduação em
Letras atribuem a responsabilidade enunciativa dos discursos materializados em artigos científicos e
como dialogam com esses discursos. Delimitando os fenômenos de modalização autonímica – nãocoincidências do dizer (NCD) – como categoria de análise e utilizando uma abordagem de cunho
quantitativa e qualitativa, buscamos identificar, descrever e analisar: vozes que constituem o
discurso do estudante de graduação em Letras; formas linguísticas, mobilizadas em diferentes
seções do artigo científico, que assinalam a responsabilidade enunciativa, tendo em vista as
implicações para a construção dos sentidos do texto; posicionamentos do enunciador em relação às
vozes que se apresentam na materialidade textual. O corpus foi constituído de dez artigos
científicos publicados no VII Colóquio de Professores de Metodologia do Ensino de Língua
Portuguesa e de Literatura (CMELP). Os resultados mostraram que: a não-coincidência do discurso
com ele mesmo foi mais recorrente no corpus, sendo, também, mais recorrente em todas as seções
do artigo científico. Como formas de engajamento, a concordância com o ponto de vista imputado
ocorre com mais recorrência. Concluímos que as não-coincidências do dizer perpassam a escrita do
estudante de Letras, sendo essa escrita construída a partir de outros pontos de vistas.
Consequentemente, de tanto recorrer aos pontos de vistas dos outros, de reproduzir outras vozes e
de não assumir o dizer, de não avaliar e de não apresentar um visão crítica, revela, na maioria das
vezes, uma posição de concordância em relação ao dizer de outrem.
PALAVRAS-CHAVE: Artigo científico; Estudante de Letras; Não-coincidências do dizer;
Responsabilidade enunciativa.
INTRODUÇÃO
Ao produzir um texto/discurso, o locutor/produtor pode assumir ou não a
responsabilidade pelos enunciados nele inscritos (ADAM, 2008). Partindo desse princípio, a
presente pesquisa objetiva identificar, descrever e analisar como e a quem os estudantes da
graduação em Letras atribuem a responsabilidade enunciativa dos discursos proferidos em artigos
científicos por eles produzidos e discutir sobre o processo textual-discursivo de construção de
sentidos nesses textos, considerando, como categoria de análise, os fenômenos de modalização
autonímica.
Sendo uma categoria da Análise Textual dos Discursos (ATD), a responsabilidade
enunciativa tem, nos escritos de Adam (2008), a base teórica fundamental. Esse estudioso
categoriza formas linguísticas que materializam o fenômeno em discussão e que permitem percebêlo. Nos estudos do autor citado, sobre essa categoria, a questão que se coloca é saber a quem
pertencem os pontos de vista materializados no texto ou quem assume o dizer. Assim, em
decorrência dos postulados de Adam para a ATD, outros trabalhos vem sendo desenvolvidos, entre
eles, podemos citar os de Passeggi et al. (2010) e Rodrigues (2010). Numa concepção um pouco
1
Discente do Curso de Letras/Português do Campus Avançado “Profª. Maria Elisa de Albuquerque Maia”, UERN. E-mail:
ilderlandionascimento@yahoo.com.br
2
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diferenciada, Rabatel (2009) trabalha o que ele denomina de responsabilização4. Segundo esse
autor, em relação ao ponto de vista imputado a um outro enunciador, L1/E15 pode marcar seu
acordo (PEC), desacordo (não PEC), neutralidade (PEC zero) ou até mesmo tomar para si o PDV de
outrem.
Ademais, a categoria responsabilidade enunciativa é abordada assumindo-se o
pressuposto da polifonia e do dialogismo bakhtiniano. Adam (2008) situa a responsabilidade
enunciativa no âmbito da polifonia e Rabatel (2009) explica a noção de responsabilização – em sua
terminologia – a partir de pressupostos do dialogismo bakhtiniano. Isso faz com que os estudos que
abordam essa categoria a expliquem tomando-a sempre em relação com um contexto anterior (dito
ou implicitado), bem como com um contexto posterior (dito ou implicitado) (ADAM, 2008).
MATERIAL E MÉTODOS
Esta pesquisa é de caráter documental, de natureza descritiva e interpretativa, que se
orienta, principalmente, por uma abordagem qualitativa, mas também quantitativa. Para esta
pesquisa, considerando que nosso foco centra-se na produção textual de iniciantes na pesquisa
científica, selecionamos 10 (dez) artigos científicos produzidos por estudantes graduandos em
Letras e publicados no VII Colóquio de Professores de Metodologia do Ensino de Língua
Portuguesa e de Literatura (CMELP), realizado em agosto de 2010. Selecionamos artigos
produzidos preferencialmente por estudantes dos períodos finais do curso, ou seja, do 7º e 8º
períodos e cuja temática estivesse vinculada à área dos estudos linguísticos do texto e do discurso.
Cabe dizer que, das categorias que marcam a responsabilidade enunciativa, devido à
necessidade de um recorte metodológico e à impossibilidade de abarcar todas as categorias em um
único trabalho, além da adequação ao tempo de execução da pesquisa, focamos nossa análise nos
fenômenos de modalização autonímica. Esse fenômeno sustenta-se na perspectiva enunciativa de
Authier-Revuz (1998; 2004), em que essa estudiosa aborda a questão do fenômeno da modalização
autonímica (pontos de não-coincidência do discurso consigo mesmo; pontos de não-coincidência
entre as palavras e as coisas; pontos de não-coincidência das palavras com elas mesmas; e pontos
de não-coincidência interlocutiva). Conforme postula Adam (2008), as não-coincidências do dizer
(doravante NCD) são marcas que assinalam a responsabilidade enunciativa. Assim, nessa pesquisa,
dialogamos com os estudos realizados no âmbito da ATD e com os estudos enunciativos de
Authier-Revuz (1998; 2004). O diálogo entre essas duas abordagens possibilita uma investigação da
responsabilidade enunciativa, dando suporte para responder aos objetivos propostos na pesquisa.
Feito isso, o próximo passo foi a codificação dos artigos que constituíram o corpus da
pesquisa. Nesse sentido, decidimos que os artigos científicos escritos por estudantes de Letras e
publicados no VII CMELP seriam codificados da seguinte forma: AC01 (A: Artigo; C: Científico;
01: Número de identificação do artigo). Em seguida, procuramos identificar e descrever ocorrências
das categorias de análise. Por fim, os dados encontrados no levantamento foram tabulados em
gráficos com vistas a uma demonstração quantitativa e, posteriormente, passamos à análise e
interpretação qualitativa dos resultados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

4

Entendemos que o uso do termo responsabilização nos estudos de Rabatel (2009) corresponde, aproximadamente, à noção de
responsabilidade enunciativa de Adam (2008), existindo divergências e comunhão de ideias nessas duas abordagens. Em ambos, por
exemplo, está presente a ideia de assumir, ou não, um ponto de vista de outrem.
5
Rabatel (2009) utiliza L1/E1 para designar o Locutor/Enunciador de um ponto de vista, ou melhor, aquele que enuncia, escreve.
Este pode atribuir um ponto de vista a um outro enunciador (ou enunciador segundo). Rabatel (2009) representa esse outro
enunciador por e2.
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Para nos ajudar a responder ao primeiro objetivo da pesquisa, trazemos o gráfico abaixo
com as formas linguísticas que assinalam pontos de NCD em que a questão da responsabilidade
enunciativa é materializada.
Pontos de não-coincidências do dizer
Pontos de não-coincidência do
discurso com ele mesmo

100%
50%

64%
25%

11%

0%

Pontos de não-coincidência
interlocutiva
Pontos de não-coincidência
entre as palavras e as coisas

Gráfico 01: Pontos de não-coincidência do dizer
O gráfico em destaque revela a recorrência dos pontos de NCD ou fenômenos de
modalização autonímica. Constatamos uma maior recorrência dos pontos de não-coincidência do
discurso com ele mesmo, com 64%; logo depois, temos os pontos de não-coincidência
interlocutiva, com 25% e, apresentando menor recorrência, os pontos de não-coincidência entre as
palavras e as coisas, com 11%. Retomando os estudos de Authier-Revuz, Adam (2008) diz que os
fenômenos de modalização autonímica, sendo marcas linguísticas presente no texto, materializam a
responsabilidade enunciativa dos enunciados. Na análise que fizemos, foi constatada a não
ocorrência do ponto de não-coincidência das palavras consigo mesmas, indicando, assim, que o
estudante tende, com mais frequência, a não assumir a responsabilidade enunciativa dos
enunciados. Vejamos algumas ocorrências dos pontos de NCD:
Nossa preocupação é com tais funções exercidas por esses vocábulos, pois estes aparecem nas
enciclopédias de forma presa, ou seja, os gramáticos não propõem uma abertura de possibilidades de
funções que essas podem desempenhar em diversos contextos, assim como afirma Travaglia:
A proposta é também trabalhar gramática numa perspectiva formal mais ampla, na
dimensão do funcionamento textual-discursivo dos elementos da língua, uma vez que a
língua funciona em textos que atuam em situações específicas de interação comunicativa
e não empalavras e frases isoladas e abstraídas de qualquer situação ou contexto de
comunicação. (TRAVAGLIA, 2006, p.10)

Para muitos professores o ensino de gramática se resume no ensino de nomenclaturas das
diferentes classes de palavras. Assim tem-se a idéia de que estudar a análise morfológica por meio de
regras torna o aluno capaz de falar e escrever bem, uma vez que, não é necessariamente reconhecer as
unidades lingüísticas para desempenhar atividades textuais [...]. (AC01, p. 02)

Nesse enunciado, temos uma ocorrência de uma não-coincidência do discurso com ele
mesmo. Ao discorrer sobre as funções exercidas pelos vocábulos, o estudante chega em um ponto
do discurso em que sente a necessidade de trazer outros pontos de vista para fundamentar o seu
dizer, mobilizando, assim, por meio de um discurso citado direto6, os dizeres de Travaglia (2006, p.
10). Conforme Authier-Revuz (1998), essa NCD é representada, de forma explícita, por meio de
citações, alusões, em que marcas linguísticas assinalam a presença do heterogêneo, do não-Um

6

Conforme categoriza Authier-Revuz (1998; 2004), a não-coincidência do discurso com ele mesmo se desdobra em
várias outras subcategorias, entre elas, por exemplo, temos o discurso citado direto, o discurso citado indireto, palavras
de uma outra época, palavra de uma outra teoria. De forma semelhante, todas as outras não-coincidências do dizer se
desdobram em subcategorias.
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constitutivo da enunciação. Desse modo, o discurso evidencia, de forma explícita, o outro, as outras
vozes, outros pontos de vista que são convocados a se fazerem presentes no discurso do estudante.
Além disso, cabe lembrar que essa NCD em destaque assinala, na perspectiva dos
estudos de Adam (2008), a responsabilidade enunciativa exatamente por fazer emergir pontos de
vista vindos de um outro discurso, de um outro lugar, de um outro enunciador, ou seja, Travaglia
(2006, p. 10). O ponto de vista (PdV) desse estudioso, embora aponte para uma concordância por
parte do estudante, não é assumido por esse último. Assim, a questão é: a quem pertence o discurso
marcado? Ao atribuir a um outro, a responsabilidade do discurso citado direto não é assumido pelo
estudante como sendo seu. Digamos de outra maneira: apesar de inserir as palavras em seu discurso,
o estudante não assume a responsabilidade por elas. Essa conclusão é corroborada pela própria
tomada de recursos linguísticos e tipográficos (verbo que indica um enunciado, afirma,
identificação de uma outra fonte, Travaglia, identificação de uma outra época, 2006, recuo do
discurso à esquerda e diminuição da fonte), que são mobilizadas para marcar o que se atribui ao
discurso do estudante e ao exterior desse discurso, que lhe é constitutivo.
Para Marcuschi (op. cit.), os efeitos de sentido são produzidos pelos leitores ou ouvintes na relação
com os textos, de modo que as compreensões daí decorrentes são fruto do trabalho conjunto entre
produtores e receptores em situações reais de uso da língua. O sentido não está no leitor, nem no texto,
nem no autor, mas se dá como um efeito das relações entre eles e das atividades desenvolvidas. Podemos
dizer que, são as atividades desenvolvidas em sala que vão motivar ou desmotivar ao aluno. (AC03, p. 04)

Nesse fragmento, temos uma ocorrência de não-coincidência interlocutiva. O estudante
começa o parágrafo recorrendo ao ponto de vista de Marcuschi sobre a construção de sentido de
textos. Na parte final do parágrafo, o estudante faz uma afirmação conclusiva, chamando outras
vozes para compartilharem a responsabilidade do enunciado. A expressão Podemos dizer marca a
polifonia enunciativa. Essa constatação assegura que a responsabilidade enunciativa está ancorada
na polifonia bakhtiniana, conforme entende Adam (2008) e, também, no dialogismo, conforme
postula Rabatel (2009). Desse modo, questionamos: quem diz? Quantos dizem? A quem o plural de
podemos está marcando? Uma informação importante desse fragmento é que ele foi retirado de um
artigo científico que não apresenta coautoria. Assim, essa maneira de dizer evidencia uma
concordância dos dois interlocutores (enunciador e destinatário) quanto à adequação da palavra, à
coisa e à situação. Segundo Authier-Revuz (2004), essa NCD procura “restaurar um UM de coenunciação em pontos em que ele é ameaçado ou assumem, nesse ponto, a não-coincidência”
(p.183). Ademais, é possível que a concordância não diz respeito apenas ao enunciador e ao
destinatário, mas também aos discursos que são citados, aos teóricos que são convocados para o
discurso. É como se o estudante estivesse chamando os interlocutores, os discursos dos outros, o
Outro da linguagem que o constitui, para, em concordância com ele, dizerem, enunciarem e
compartilharem a responsabilidade.
É nesse ponto que a não-coincidência interlocutiva marca a responsabilidade
enunciativa. Ao convocar o outro, o estudante compartilha a responsabilidade enunciativa. Além
disso, essa ocorrência evidencia o dialogismo bakhtiniano pelo fato de mostrar o outro constitutivo
da linguagem. Sendo constitutivo do sujeito enunciador, o outro aparece na linguagem. O fragmento
em análise mostra a negociação entre o enunciador, o estudante, e esse outro. É nesse movimento
do UM com os outros e com o Outro do discurso que são produzidos os sentidos do texto, neste
caso específico do texto acadêmico.
[...] a criança, em sua fase de aquisição da linguagem, assim como mostra Scarpa (2001, p. 118), é dada
através do sociointeracionismo, em que a linguagem e conhecimento do mundo estão inteiramente
relacionados e os dois passam pela medição do outro, do interlocutor. Quer dizer, é nessa fase que a escola
deve promover alternativas significativas para que a criança, futuramente, se torne um leitor assíduo capaz
de compreender qualquer tipo de texto. (AC08, p. 05)
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Nesse outro enunciado, temos um exemplo de não-coincidência entre as palavras e as
coisas. Nele, o estudante discorre sobre a aquisição da linguagem, citando Scarpa (2001, p. 118).
Em certo ponto do texto, o estudante procura reiterar, ou melhorar o enunciado, como reconhecendo
que não foi claro o dito anteriormente, a saber: Quer dizer, é nessa fase que a escola deve promover
alternativas significativas para que a criança, futuramente, se torne um leitor assíduo capaz de compreender
qualquer tipo de texto. Constatamos o esforço do estudante para adequar os termos ao referente,

vendo-se na possibilidade de não ter seu texto compreendido. O trecho revela a busca do estudante
diante da complexidade do real a ser nomeado pelo simbólico. Vemos, ao mesmo tempo, o esforço
dele em tentar alcançar esse real pela linguagem, mas essa é uma tentativa sempre frustrada,
considerando o pressuposto de que a nomeação ou captura do real pela palavra não é possível,
porque o real é, em sua essência, radicalmente heterogêneo à ordem simbólica (AUTHIERREVUZ, 1998).
Nessa NCD, do ponto de vista da responsabilidade enunciativa postulada por Adam, é
possível perceber uma maior assunção da responsabilidade enunciativa por parte do estudante. Até
porque é um ponto do texto em que o estudante pensa sobre sua escrita, tentando ajustá-la, como se
percebesse um furo na rede dos sentidos, provocado pela relação, nunca perfeita, entre a linguagem
(simbólico) e a realidade. Ele empreende um esforço para nomear o real sem recorrer a outros
pontos de vista. A busca pela completude, pela perfeição entre o referente e o simbólico é uma ação
de um enunciador que tenta comunicar de forma clara, sem brechas, nem duplo sentido. Esse
esforço, sem recorrer a exteriores, é uma ação que denota assunção de responsabilidade. Nesse
sentido, comparada com as outras duas NCD, apresentadas acima, a não-coincidência entre as
palavras e as coisas manifesta uma maior assunção de pontos de vista por parte do estudante.
Outro objetivo de pesquisa foi identificar e descrever as formas linguísticas mobilizadas
pelos estudantes de Letras para assinalar a responsabilidade enunciativa do discurso. Considerando
o curto espaço, mostraremos um gráfico com as formas linguísticas da NCD mais recorrente, qual
seja, a não-coincidência do discurso com ele mesmo.
Formas linguísticas da não-coincidência do discurso com ele mesmo
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Gráfico 02: Formas linguísticas da não-coincidência do discurso com ele mesmo
O gráfico 02 mostra a significativa recorrência dos modos do discurso citado como
formas de materialização da não-coincidência do discurso com ele mesmo. Entre esses, predomina
o discurso citado direto. Esses dados, além disso, corroboram resultados de pesquisas realizadas
com textos de estudantes de Letras em que o discurso citado direto é mobilizado com significativa
recorrência, como podemos verificar em estudos de Nascimento, Bessa e Bernardino (2010) e Bessa
e Bernardino (2011). Desse modo, os dados da presente pesquisa revelam que o estudante tende a
materializar o ponto de vista do outro, recorrendo ao uso das próprias palavras do outro, ou seja, à
citação literal. Mostraremos, abaixo, um fragmento de texto que ilustra uma dessas ocorrências.
Os gêneros apresentam enorme plasticidade e desenvoltura que podem variar de acordo com os contextos
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vivenciados e nos quais são (re)produzidos. No entanto, são concebidos como eventos independentes de
desejos individuais, pois “surgem, situam-se e integram-se funcionalmente nas culturas em que se
desenvolvem” (MARCUSCHI, 2002, p. 20). São, deste modo, produtos da coletividade humana. (AC04, p.
03)

Ao discorrer sobre o conceito de gêneros textuais, o estudante insere em seu dizer
palavras de Marcuschi (2002, p. 20). Para isso, ele utiliza um recurso tipográfico: aspas duplas. As
aspas delimitam o dizer do estudante em relação ao dizer do autor citado, ao mesmo tempo em que
garantem a fidelidade ao dizer do outro, atribuindo a responsabilidade do dizer entre aspas a esse
outro, a Marcuschi. Além disso, no fragmento em análise, temos materializados dois discursos,
dois enunciadores (o estudante de Letras e Marcuschi) e duas épocas (marcado pela indicação do
ano 2002). Toda essa configuração evidencia dois atos enunciativos, em que um é inserido no outro,
delimitando zonas de pertencimento e responsabilidade.
Além disso, identificamos a recorrência das NCD nas diferentes seções do artigo
científico. O gráfico 03, abaixo, revela os resultados encontrados:
Pontos de não-coincidência do dizer em diferentes seções do artigo científico
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Gráfico 03: Pontos de não-coincidência do dizer em diferentes seções do artigo científico
O gráfico 03 revela que a não-coincidência do discurso com ele mesmo foi mobilizada
com mais recorrência em todas as seções do artigo científico, evidenciando que o estudante tende a
recorrer com bastante frequência a pontos de vista de outrem na escrita desse gênero. Essa
ocorrência, em todas as seções, revela que os dizeres materializados geralmente não são assumidos
por esse estudante. Ademais, denuncia uma dependência em relação aos dizeres de outrem, na
escrita do gênero artigo científico, seja para introduzi-lo, seja para desenvolvê-lo, seja para concluílo. Cabe destacar, também, a ocorrência dos pontos de não-coincidência entre as palavras e as
coisas em todas as seções, sendo a segunda mais manifesta em todas elas, com exceção da seção de
introdução.
Ademais, verificamos de que modo o estudante se posiciona em relação às vozes que se
apresentam explícitas ou implícitas na materialidade textual. Desse modo, tomando por base os
estudos de Rabatel (2009), elaboramos o gráfico abaixo com os achados dessa busca:
Formas de engajamento/posicionamento em relação ao ponto de vista (PdV) de outrem
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Gráfico 04: Formas engajamento/posicionamento em relação ao ponto de vista (PdV) de outrem
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O gráfico 04 indica a seguinte tendência: ao mobilizar outros pontos de vista na escrita
de artigos científicos, os estudantes tendem a concordar com eles. No corpus analisado, o
percentual de acordos chega a quase 80%. Esse dado revela que as vozes de outrem são citadas para
corroborar, apoiar, confirmar, respaldar, fundamentar o dizer do estudante, isso se deve, talvez, ao
fato de ser ele um pesquisador iniciante, e, por isso, precisa do dizer do outro, do especialista da
área, para fundamentar o seu dizer. Além disso, 19% dos pontos de vista de outrem são citados sem
haver uma concordância explícita, ou seja, é citado sem que o estudante tome partido, concordando
ou discordando dele. Por fim, apenas 2% dos pontos de vista de outrem foram mobilizados havendo
uma não concordância. A seguir, mostraremos um exemplo da forma mais recorrente de
posicionamentos do estudante de Letras em relação às vozes mobilizadas em sua escrita.
Martins (2007) nos apresenta tipos de leitura, onde ela postula que não é apenas a leitura das
palavras, mas fazer leitura de situações e, acima de tudo, uma luta para não sermos pessoas alienadas.
Depois, se não temos a vivência da leitura, podemos iniciar a qualquer momento, observando o que temos
a nossa volta, e aguçando a nossa curiosidade.
Foi acreditando nesse segundo ponto, em criar o gosto pela leitura nos nossos alunos que iniciamos
a proposta de retextualização, uma vez que, a nossa avaliação foi feita de forma contínua: pesquisas,
conversas, produções, a retextualização do paradidático e, ainda, por fim, as apresentações das produções
escritas. (AC03, p. 03)

O enunciado em destaque ilustra casos em que o estudante recorre às vozes, ao ponto de
vista (PdV) de outrem, concordado com ele. Cabe esclarecer que a concordância, necessariamente,
não ocorre na sequência imediata ao ponto de vista imputado a outro. Mas ela pode ser inferida a
partir da leitura geral do texto. Esclarecemos: a concordância com o PdV imputado a outro por parte
do estudante, na maioria das vezes, é percebida considerando o co-texto, ou melhor, o artigo inteiro.
Foi esse o procedimento adotado na análise do corpus desse estudo.
Voltando ao fragmento em estudo, constatamos que um ponto de vista é imputado a um
outro, a Martins (2007). O estudante produtor desse artigo não é o autor desse ponto de vista. No
entanto, ele o cita para fundamentar sua discussão sobre a temática da leitura. O estudante concorda
com o conteúdo desse ponto de vista. Ele declara acreditar nesse ponto, configurando um acordo
com o PdV imputado a outro enunciador (uma PEC, no entender de Rabatel (2009)).
CONCLUSÃO
As NCD, umas das formas da heterogeneidade discursiva, são pontos que manifestam a
responsabilidade enunciativa e perpassam a escrita do estudante de Letras, sendo essa escrita
construída a partir de outros pontos de vista. O discurso citado, como forma de materialização da
não-coincidência do discurso com ele mesmo, sendo bastante recorrente no corpus, aponta para a
compreensão de que o estudante não assume um ponto de vista próprio na construção de sentidos do
texto acadêmico, assumindo, assim, pontos de vista de outros. De fato, o corpus revela que o
discurso do estudante é perpassado, atravessado, composto por ditos de outrem.
É necessário dizer, contudo, que a falta de um ponto de vista próprio, de um ponto de
vista expresso, resultante de uma crítica, de uma observação e de tanto recorrer aos pontos de vista
dos outros, de reproduzir outras vozes e de não assumir o dizer, revela, na maioria das vezes, uma
posição de concordância em relação ao dizer de outrem. No entanto, mesmo considerando que os
pontos de vista de outros são trazidos em plena concordância, não substitui a participação
avaliativa, crítica, opinativa, analítica do próprio estudante, até porque a própria formação desse
estudante objetiva preparar um sujeito com tais competências discursivas, mas ao que parece não
estão plenamente desenvolvidas ou não estão sendo trabalhadas como esperado.
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ASPECTOS DA MALANDRAGEM NO CONTO MENINÃO DO CAIXOTE

Auriclécia de Souza Ferreira1; Manoel Freire Rodrigues2

RESUMO Esta pesquisa tem por objeto de investigação a obra do escritor João Antônio, especificamente o livro
de contos Malagueta, Perus e Bacanaço, publicado pela primeira vez em 1963. A investigação consistiu na
leitura dos contos, seguida da análise dos personagens nas diversas situações narrativas em que se configura o
drama vivido por indivíduos que habitam o universo degradado das periferias da capital paulistana, em que
prevalece a “ética da malandragem”, feita da malícia e da astúcia de indivíduos marginalizados que buscam na
transgressão as estratégias de sobrevivência. Neste artigo discutimos o tema da malandragem especificamente no
conto Meninão do caixote. O estudo nos fez perceber que no universo da ficção de João Antônio a ética perversa
da exploração reproduz no mundo dos excluídos os valores da sociedade capitalista, em que alguns poucos que
possuem os meios ditam e dominam as “regras do jogo”. Como na sociedade burguesa, no espaço marginal em
que circulam as personagens de João Antônio a vida é regida e vencida pelos que possuem o capital, que neste
caso consiste na esperteza e na astúcia de quem precisa reinventar a vida a cada dia, ou seja, dos que possuem as
artes da malandragem e delas se utilizam como estratégias de sobrevivência.
Palavras-chave: João Antônio, literatura brasileira, malandragem.

INTRODUÇÃO

Ao longo de sua história, a literatura brasileira teve poucos escritores que se
arriscassem a escrever sobre o que circula nos espaços marginalizados da sociedade, e
consequentemente sobre os personagens que vivem nesses ambientes, como o boêmio, o
jogador de sinuca, os viciados, a prostituta, entre outros indivíduos que em geral habitam o
submundo da malandragem. Embora a presença do pobre marginalizado no romance
brasileiro não seja tão recente, como demonstra o estudo de José Paulo Paes (1990), é só a
partir de certo momento que o oprimido entra nas páginas da ficção brasileira na condição de
protagonista, como já se fizera na obra de Lima Barreto no início do século XX, e na de
Marques Rebelo, um pouco depois. Mas, é sobretudo nos contos do escritor João Antônio,
entre as décadas de 1960 e 1980, que os indivíduos marginalizados, particularmente aqueles
que habitam as periferias das grandes cidades, entram nas páginas da ficção não só como
protagonistas, mas como narradores do seu próprio drama, apresentando assim uma visão do
mundo dos excluídos muito mais autêntica, pois contada de dentro, pelo próprio sujeito que
vive a experiência da exclusão social, como sugere Candido (1999).
Este trabalho está vinculado ao projeto intitulado As figurações malandragem na
obra de João Antônio, pesquisa de iniciação científica realizada entre 08/2010 e 07/2011, cujo
objeto de investigação é a obra do escritor João Antônio, especificamente o livro de contos
Malagueta, Perus e Bacanaço, publicado pela primeira vez em 1963. A investigação consistiu
na leitura exaustiva dos contos, seguida da análise dos personagens nas diversas situações
narrativas em que se configura o drama vivido por indivíduos que habitam o universo
degradado das periferias da capital paulistana, em que prevalece a “ética da malandragem”,
1
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feita da malicia e da astúcia de indivíduos marginalizados que buscam na transgressão as
estratégias de sobrevivência. Neste artigo discutimos o tema da malandragem especificamente
no conto Meninão do caixote, uma das principais narrativas do livro, cujo narrador
protagonista é um adolescente pobre que ingressa no submundo da malandragem e torna-se
um exímio jogador de sinuca, atraído e ensinado pelo malandro Vitorino, que passa a explorar
o garoto como mão-de-obra barata nas rodas de sinuca. O estudo nos permite constatar que no
universo da ficção de João Antônio a ética perversa da exploração reproduz os valores da
sociedade capitalista, em que alguns poucos que possuem os meios ditam e dominam as
“regras do jogo”. Como na sociedade burguesa, no espaço marginal em que circulam as
personagens de João Antônio a vida é regida e vencida pelos que possuem o capital, que neste
caso consiste na esperteza e na astúcia de quem precisa (ou prefere) transgredir as normas
para sobreviver, ou seja, os que possuem o domínio dos artifícios da malandragem.

MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa foi desenvolvida de setembro de 2010 a julho de 2011, e o material
analisado foi constituído pelos contos que integram o livro Malagueta, Perus, e Bacanaço, do
escritor João Antônio. O estudo seguiu os métodos de abordagem da teoria literária, em
particular da teoria da narrativa, em que se procedeu à análise dos elementos estruturais da
narrativa, ressaltando a relação dialética entre os seus componentes internos e a realidade
social representada na obra, ou seja, considerando relação entre o texto e o contexto ao qual se
refere a obra se refere, levando em conta o postulado de Antonio Candido (2000),de que os
elementos da realidade externa entram na configuração do texto e tornam-se constituintes
internos à obra.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Malagueta, Perus e Bacanaço, obra das mais importantes da literatura brasileira
contemporânea, publicada no ano 1963, constitui uma representação literária das mais
autênticas do mundo dos marginalizados. O universo habitado pela massa dos excluídos
urbanos, desprestigiada e presa aos sonhos de consumo que não pode realizar é o espaço que
o escritor escolhe para situar o seu mundo ficcional e construir uma das obras mais originais
da nossa literatura. Embora habitado por indivíduos de procedências diversas, o universo de
João Antônio tem no malandro sua figura chave, aquele que, pelos meios mais diversos,
sobretudo pela transgressão das normas oficiais, consegue driblar as adversidades e
sobreviver na selva urbana dos marginalizados. Podemos dizer que João Antônio percebeu
como poucos as transformações sociais por que passava no Brasil dos anos 1960-1970, em
que surgiam novos personagens vivendo novos dramas. Nesse sentido, um estudioso da
cultura brasileira nos ajuda a compreender os dramas encenados pelos personagens de João
Antônio, considerando que “se aceitarmos o fato de que as sociedades são diferentes porque
em cada formação social um certo número de dramas é levado regularmente a efeito, podemos
argumentar que, se temos dramatizações regulares, também deveremos ter personagens
recorrentes” (DA MATTA, 1979. p.205-206).
As narrativas de João Antônio se estruturam confirmando a fusão entre forma e
conteúdo, na medida em que o sentido é dado não apenas pelo modo como agem as
personagens e a configuração do espaço em que circulam, descritos de fora, mas sobretudo

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

1498

pelas modulações que o narrador confere à linguagem (Candido, 1999), imprimindo na
própria melodia e na concisão da frase o ritmo da vida sustentada pela ginga e pela picardia da
malandragem (LUCAS, 1999). O livro Malagueta, Perus e Bacanaço organiza-se em três
partes: a primeira denomina-se “contos gerais” e abrange narrativas com temas diversos; a
segunda chama-se “caserna”, e nela os protagonistas, vivendo no ambiente opressor dos
quartéis, confinados num mundo de ilusão da ordem, representado pelos militares, procuram
alguma forma de liberdade (cf. CANDIDO, 1999). A terceira parte é chamada sinuca e
contém as páginas mais intensas do livro, trazendo a marginalização social no que ela tem de
mais cruel, em situações vividas por personagens que apresentam ao mesmo tempo o que há
de negativo e positivo no ser humano, criaturas que habitam as regiões marginalizados e
sobrevivem das trapaças que imperam no mundo da sinuca. São os verdadeiros malandros e
viradores que atravessam noites no jogo “triste da vida”, para usar a expressão do narrador.
Para dar vivacidade a seus personagens, as narrativas de João Antônio exigem o
conhecimento e a aproximação do narrador com os costumes e as angústias, as paixões e os
temores de uma classe social que se expressa pela linguagem mais simples, porém recheada
de gírias, adequada para representar o drama e a voz dos marginalizados. Na ficção de João
Antônio a perspectiva do narrador é a do meio social em que cada personagem está inserido, o
que dá autenticidade à voz narrativa, pois, “ao contrario de muitos narradores que falam de
pobreza às vezes do alto da torre, seu narrador assume e, com isso dá voz ao objeto
representado” (DURIGAN, 1983, p.218).
O conto Meninão do Caixote apresenta de modo vivo e intenso o universo da
sinuca, em que circulam personagens que transitam entre a ordem do mundo oficial e a
“desordem” o mundo marginal, e cuja sobrevivência depende de expedientes que extrapolam
as convenções da ordem social. Na vida desses personagens os valores são relativizados, e
para eles o fio da existência compõe uma teia de imprevistos que encontra uma síntese na
errância do jogo, cuja imprevisibilidade segue paralelamente e serve como analogia aos
infortúnios da vida. Narrado em primeira pessoa, o conto tem como personagem principal o
Meninão do Caixote, que é o próprio narrador, garoto que não por acaso é atraído pela magia
da sinuca e torna-se exímio jogador, afamado nas “bocas do inferno” (como o autor chama os
ambientes do jogo). A fama lhe rendeu o apelido de Meninão do Caixote, pois precisava usar
um caixão como apoio para alcançar a posição adequada em jogadas decisivas. É pelas mãos
de Vitorino, velho malandro decadente, que o menino ingressa no mundo da sinuca e aprende
a “ética” da malandragem.
No universo de João Antônio a sabedoria resulta da experiência vivida e se mostra
na convivência dos grupos sociais opostos, bem como entre os próprios elementos
marginalizados. Sua literatura revela que para a população excluída do processo produtivo,
portanto marginalizada, sobreviver é uma arte e a vida um desafio que nasce a cada dia. O
universo da malandragem na obra de João Antônio é algo como o mundo das personagens que
figuram nas letras do samba: “classes baixas que habitam os morros e alguns bairros da
cidade, e mais restritamente, do grupo especifico de semi-marginais de toda ordem sem
trabalho constante, sem lugar bem definido no sistema social, a que se chamaram malandros.”
(MATOS, 1982, p.48).
A sinuca é o tema dos dois contos principais do livro Malagueta, Perus e
Bacanaço. Flávio Aguiar (1999, p. 115), ao referir-se ao conto Meninão do Caixote, afirma
que a narração em primeira pessoa “se despersonaliza em terceira”, ou seja, o narrador fala do
universo que ocupa, mas não se restringe a falar de si mesmo, parecendo muitas vezes uma
voz narrativa que observa os acontecimentos de fora. O trecho o abaixo mostra o narrador
falando do seu nome e dos trajetos que a sua fama de exímio jogador percorreu, identificandose como sujeito de sua própria fala, porém num registro que a despersonaliza:
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Meninão do caixote... Este nome corre as sinucas da baixa malandragem,
corre Lapa, Vila Leopoldina, chega a Pinheiros, vai ao Tucuruvi, chegou até Osasco.
Ia indo, ia indo. Por onde eu passava, meu nome ficava. Um galinho de briga, no
qual muitos apostavam, porque eu jogava, ia lá ao fogo do jogo e trazia o dinheiro.
Lá ia eu, Meninão do Caixote, um galinho de briga. Um menino, não tinha quinze
anos. (ANTÔNIO, 2004, p.134)

Meninão do Caixote, narrador-protagonista do conto, tem grande admiração por
Vitorino, responsável por sua entrada no mundo da malandragem e nas rodas de sinuca.
Meninão do Caixote é um adolescente que, inicialmente ingênuo, logo aprende as manhas e as
malícias da malandragem, e suas incursões pelo mundo da sinuca são entremeadas por
períodos de recolhimento no universo doméstico, momento em que o garoto reflete sobre sua
condição marginal e não esconde as saudades da infância perdida, deixada em Vila Mariana,
onde viveu os primeiros anos brincando com primo Duda. Muda-se para a Lapa, onde ali não
mais tinha a companhia de amigos nem de seu primo. É quando conhece Vitorino, veterano
da baixa malandragem, o qual uma atração sobre o garoto que, se ainda não conhece as
trapaças e malícias da malandragem, sente fascínio pelos malabarismos da sinuca nas jogadas
cheias de arte e magia das tacadas certeiras de Vitorino e outros mestres do taco. O trecho
abaixo revela a admiração do garoto por Vitorino, a atração que a sinuca exercia sobre ele,
bem como o espaço degradado do jogo:
Partidas baratas e partidas caras. Funcionavam supetões, palpitações, e suor
frio. Sorrisos quietos, homens, secos, amarelos, pescoços de galinha, olhos fundos
nas caras magras. Aqueles não dormiam, nem comiam. E o dinheiro na capa parecia
vibrar também, como o taco, como o giz, como os homens que ali vibravam.
Picardia, safadeza, marmeladas também. O jogo enganando torcidas para coleta das
apostas.
Vitorino era o dono da bola. Um cobra. O jeito camarada ou abespinhado de
Vitorino, chapéu, voz, bossa, mãos, seus olhos frios medidores. O máximo,
Vitorino, no taco e na picardia (ANTÔNIO, 2004, p. 132).

Mais adiante o narrador ainda destaca a força de Vitorino como exímio jogador e
sugere a admiração do garoto pelo velho jogador: “Porque Vitorino era um bárbaro, o maior
taco da Lapa e uma das maiores bossas de São Paulo. Quando nos topamos Vitorino era um
taco. Um cobra.” Admiração que paga com os ensinamentos dos segredos do jogo, pois o
velho malandro via no garoto braço direito, a quem confiaria as partidas mais caras: “E para
mim, um menino que jogava sem medo, porque era um em menino e não tinha medo, o que
tinha era muito jeito, Vitorino ensinava tudo, não escondia nada”. (ANTÔNIO, 2004, p. 133)
O narrador descreve Vitorino como uma figura suja, mal vestida, de olhos
sombreados, corpo muito magro, “pele amarelada quase chegando a ser branca”, com roupas
muito sujas e surradas, compondo a figura do sujeito que sofre as mais severas privações.
Sem ocupação digna, resta-lhe o mundo da malandragem, cenário que não exige do sujeito
boa aparência, porém muita habilidade e muita malícia para lidar com as adversidades. Apesar
da aparência degradada, Vitorino se diferenciava dos outros jogadores pela sua astúcia e
habilidade em lidar com o taco, o que aguçava a curiosidade de Meninão do Caixote, que a
partir daí deixa para trás a escola e fecha os olhos aos apelos da mãe, ainda que vez por outra
a consciência o acuse. Curiosamente, a admiração do garoto pelo velho malandro cresce na
mesma medida da degradação deste:
Um homem feio, muito branco, mas amarelado ou esbranquiçado, eu não
discernia, um homem de chapéu e de olhos sombreados, os olhos lá no fundo da
cara, braços finos [...].
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O homem dos olhos sombreados, sujeito muito feio, que sujeito mais feio!
No seu perfil de homem de pernas cruzadas, a calça ensebada, a barba raspada, o
chapéu novo, pequeno, vistoso, a magreza completa. Magreza no rosto cavado, na
pele amarela, nos braços tão finos. Tão finos que pareciam os meus, que eram de
menino. A magreza até no contorno do joelho que meus olhos adivinhavam debaixo
da calça surrada. (ANTÔNIO, 2004, p.129-130)

A mãe do Meninão é apresentada pelo narrador como uma senhora batalhadora,
cujo marido se mantém longe de casa por longos períodos, já que é caminhoneiro e isso faz
com que as responsabilidades pela condução da casa e a educação do filho recaiam sobre ela.
Quando percebe mudança no comportamento do menino, que começa a criar problemas na
escola, sente algo como o “peso do fracasso”, que alimenta uma revolta silenciosa que faz
sofrer a ela e ao filho, pois este também percebe que a mãe sofre com a mudança de sua vida.
A soberania de uma mãe que tinha autoridade cede lugar a um sentimento de impotência, a
uma sensação de perda do filho, levado para o mundo da malandragem pelas mãos de
Vitorino. A ausência do pai apresenta-se como fator decisivo para os rumos que toma a vida
do garoto:
E papai estando fora eu já fazia madrugada, resvalando, sorrateiro. Eu evoluí
um truque para a janela do meu quarto em noite alta eu chegando. Meter o ferro
enviesado, por fora; destravar o fecho vertical...
Mamãe me via chegar, e às vezes, fingia não ver. Depois, de mansinho, eu
me deitava. E depois vinha ela e eu fingia dormir. Ela sabia que eu não estava
dormindo. Mas mamãe me ajeitava às cobertas e aquilo bulia comigo. Porque ia para
o seu canto, chorosa.
Mamãe, coitadinha. (ANTÔNIO, 2004, p. 137-138)

Depois de ser conhecido como um dos maiores jogadores de sinuca da Lapa,
reconhecimento devido ao malandro Vitorino, que lhe ensinara todos os truques do bilhar,
Meninão do Caixote, mesmo com toda a fama não se sente feliz, e tenta várias por vezes
deixar a sinuca e a vida desumana que estava vivendo desde que mergulhara no universo da
malandragem. A insatisfação com a vida que passa a viver produz no adolescente o desejo de
largar o mundo da sinuca ao perceber que, no mundo dos malandros, a exploração do pequeno
pelo grande não é diferente do que acontece na ordem burguesa. Isto significa que a ordem
opressora e injusta se reproduz na periferia do sistema. De bajulado Meninão do Caixote
passa a ser explorado por seus companheiros, o que ele percebe quando tem que dividir o
dinheiro ganho nas partidas, regra implícita nas rodas de jogo:

Também não era bom ser Meninão do Caixote, dias largado nas mesas da
boca do inferno, considerado, bajulado, mandão, cobra. Mas abastecendo meio
mundo e comendo sanduíche, que sinuca é ambiente da maior exploração. Dava
dinheiro a muito vadio, era a estia, gratificação que o ganhador dá. Dá por dar,
depois do jogo. Acontece que quem não dá, acaba mal. Não custa à curriola atracar a
gente lá fora. (ANTÔNIO, 2004, p. 136).

Explorado pelas rodas da malandragem e pelo “patrão”, cresce a insatisfação do
garoto:
Vitorino era meu patrão. Patroou partidas caríssimas, partidas de quinhentos
mil réis. Naquele tempo, quinhentos mil réis. [...] Vitorino era o patrão, eu ganhava,
dividíamos a grana. Aquilo. Aquilo me desgostava. Ô divisão cheia de sócios, de
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nomes, de mãos a pegarem no meu dinheiro! Estava era sustentando uma cambada,
sustentando Vitorino, seus camaradas, suas minas, seus (Antônio, 2009, p. 136).

A amizade com Vitorino rende a Meninão do Caixote o reconhecimento nas rodas
de sinuca, mas este não se entrega totalmente ao mundo da malandragem, tenta em várias
ocasiões vida deixar vida errante do jogo. Após dois anos de grandes perdas e vitórias na
sinuca decide deixar aquele mundo e voltar ao sossego do lar, puxado pelos laços afetivos de
sua mãe. É um dos momentos mais intensos do conto e uma das páginas mais belas da
literatura brasileira a cena em que a mãe, corroída pela culpa e carregando o peso do fracasso
vai até a sala do jogo levar o almoço do filho, o que abala profundamente o rapaz e o leva a
abandonar definitivamente a vida errante de malandro jogador de sinuca.
Vinha chorosa de fazer dó. Mamãe surgindo na cortina verde, vinha
miudinha, encolhida, trazendo uma marmita, não disse uma palavra, me pôs uma
marmita na mão.
Seu almoço.
Um frio nas pernas, uma necessidade enorme de me sentar. E uma coisa me
crescendo na garganta, crescendo, a boca não agüentava mais, sentir que não
agüentava. Ninguém no meu lugar agüentaria mais. Ia chorar, não tinha jeito.
[...]
Larguei as coisas e fui saindo. Passei a cortina, num passo arrastado. Depois
a rua. Mamãe ia lá em cima. Ninguém precisava dizer que aquilo era um domingo...
Havia namoros, havia vozes e havia brinquedos na rua, mas eu não olhava. Apertei
meu passo, apertei, apertando, chispei. Ia quase chegando.
Nossas mãos se acharam. Nós nos olhamos, não dissemos nada. E fomos
subindo a rua. (ANTÔNIO, 2004, p.145, 146).

CONCLUSÃO
Meninão do Caixote, ao deixar de lado a sinuca, volta para o meio social de que
durante dois anos se manteve afastado. O retorno significou para Vitorino a decadência, que
ficou perdido sem o operário que rendia nas partidas caras, e o velho se ver perdido, caindo
definitivamente nos abismos da marginalidade, revelando que todo malandro é um fracassado
em potencial. Enquanto para Meninão do Caixote os bares e a sinuca agora se apresentam
apenas como um refúgio que alivia as agruras da vida doméstica, ou seja, ainda fazem parte
de sua vida, ainda que por momentos breves.
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DIALOGISMO EM NARRATIVAS: UMA APROXIMAÇÃO À LITERATURA DE
DOSTOIÉVSKI
1
João Paulo Pereira ; Lucas Vinício de Carvalho Maciel2
RESUMO: Neste relatório final apresentamos as considerações a que chegamos através do
desenvolvimento de nossa pesquisa, em tivemos por objetivo estudar a influência da literatura
dostoieviskiana nas discussões sobre o dialogismo conduzidas no âmbito do Círculo de Bakhtin.
Nesse sentido, analisamos como o dialogismo está presente nas narrativas de Dostoiévski,
relacionando-as com as concepções desenvolvidas por Bakhtin (1919/1921; 1929/1963; [19521953]) e seus companheiros Voloshinov (1929) e Medvedev (1828). Para tanto, utilizamos como
escopo de estudo cinco romances de Dostoiévski: Gente Pobre (1846), Memórias do Subsolo
(1864), Crime e Castigo (1866), O idiota (1869) e Os irmãos Karamázov (1880). Pudemos observar
que o conceito de dialogismo está intimamente ligado às concepções bakhtinianas, segundo as quais
as relações dialógicas se estabelecem entre os enunciados que acabam por responder enunciados
precedentes e esperam, também, respostas futuras. Diante dessas perspectivas, atentamos para as
relações dialógicas estabelecidas entre autor, narrador, personagem, bem como para as relações
dialógicas situadas entre os romances e as referências externas à narrativa. No exame dessas
relações, interessamo-nos também por ver o modo como os elos dialógicos são linguisticamente
marcados, analisando, por exemplo, se as vozes presentes nessas narrativas são retomadas em
discurso direto ou discurso indireto. Investigando os romances dostoievskianos, pudemos destacar
não somente a relevância da literatura dostoieviskiana nas reflexões do Círculo de Bakhtin, mas
também acreditamos que contribuímos para um debate mais consistente das reflexões bakhtinianas
tão empregadas em inúmeras pesquisas linguísticas e literárias no país.
PALAVRAS-CHAVE: Dialogismo. Bakhtin. Dostoiévski.
INTRODUÇÃO
Para Bakhtin as narrativas dostoievskianas são um objeto de estudo privilegiado e de
inestimável valor, pois se apresentam como um material instigante para o exame das diversas
relações dialógicas que constituem a linguagem.
Tomando como principal referencial teórico as ideias de Bakhtin (1919/1921;
1929/1936; [1952-1953]) e de seus companheiros Voloshinov (1929) e Medvedev (1828),
decidimos partir das leituras dos romances de Dostoiévski, considerando-os como instrumentos
facilitadores para compreensão das relações dialógicas, haja vista que as narrativas dostoievskianas
foram objeto de estudo privilegiado entre os membros do Círculo de Bakhtin. Dessa forma,
interessava-nos saber como se dão os diálogos nas esferas do romance entre autor, narrador e
personagens. Acreditamos, além disso, que a observação do dialogismo pode proporcionar novas
perspectivas para a apreciação de narrativas, já que, diferentemente de tantos outros estudos
literários ou não que se atém a características como enredo, espaço e tempo, voltamo-nos
especialmente aos aspectos dialógicos que, a nosso ver, tem grande importância para a constituição
da narrativa, ainda que isso seja, por vezes, pouco considerado ou mesmo desconsiderado. Nesse
sentido, imaginamos bastante válida a contribuição da perspectiva bakhtiniana acerca dos aspectos
dialógicos das narrativas. Como pretendemos mostrar no presente texto, as reflexões bakhtinianas
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permitiram ver não somente a literatura de Dostoiévski de outro modo, mas, principalmente,
esboçar novas maneiras de se pensar a linguagem e, portanto, a língua e a literatura.
MATERIAS E MÉTODOS
Para a realização de nossa pesquisa, examinamos as seguintes obras de Dostoievski:
Gente Pobre (1846), Memórias do subsolo (1864), Crime e castigo (1866), O idiota (1869) e Os
irmãos Karamázov (1881). Todas as obras foram vertidas a partir do original russo e publicadas
pela Editora 34 através da Coleção Leste, tendo como tradutores, respectivamente, Fátima Bianchi,
Boris Schnaiderman e Paulo Bezerra (responsável pelos três últimos textos listados). A escolha por
essas traduções se deveu a dois fatores: são traduções diretas do russo para o português e foram
realizadas por especialistas de notório saber e reconhecimento público e acadêmico.
Na análise, a leitura das obras seguiu a ordem cronológica das publicações, pois isso
nos possibilitou observar os elos dialógicos que poderiam existir (e de fato existem em alguns
casos) entre uma obra e sua(s) antecedente(s).
Ao lado dessas leituras, buscamos um aprofundamento teórico das discussões do
Círculo de Bakhtin que tanto foram influenciadas pelas linhas da prosa dostoievskiana. As obras
que nos auxiliaram nesse percurso de pesquisa foram Para uma Filosofia do Ato (1919/1921),
Problemas da Poética de Dostoiévski (1929/1963) e Os gêneros do discurso ([1952-1953]) de
Bakhtin, além de Marxismo e Filosofia da Linguagem (1929) de Voloshinov e O método formal nos
estudos literários (1928) de Medvedev. Durante a realização da pesquisa, utilizamos também para
enriquecimento da discussão os textos organizados por Beth Brait em Bakhtin: dialogismo e
construção de sentido e Linguagem e Diálogo: as ideias linguísticas do círculo de Bakhtin de
Carlos Alberto Faraco.
As reuniões para as discussões das leituras eram semanais, tendo em vista a
complexidade dos conteúdos teóricos, bem como a extensão de algumas narrativas de Dostoiévski.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nossas análises se iniciaram pela leitura do primeiro romance de Dostoiévski, Gente
Pobre (1846). Essa narrativa epistolar mostra a relação entre Makar Diévuchkin, um humilde
funcionário de uma repartição pública de Peterburgo e sua vizinha Várvara Alieksiêievna, uma
jovem órfã injustiçada. As cartas trocadas entre Makar e Várvara constituem como a principal
forma de comunicação entre os dois. Nelas está contido todo um sentimentalismo que envolve o
drama dos personagens, mostrando-se também a personalidade desses personagens através da forma
de tratamento afetiva entre ambos. Pudemos perceber como as características marcantes dos
personagens de Makar e Várvara a simplicidade e a fragilidade humana, representadas sob um
contexto social comum.
Para fins de exemplificação, observemos uma passagem do romance a partir do qual
podemos analisar sua estrutura para discutir as relações dialógicas:
Senti tanta pena do velho. Pus-me a pensar por um momento. O velho deitou-me
um olhar preocupado. “Pois ouça, Zakhar Pietróvitch – disse-lhe eu a –, dê-lhe o
senhor de presente todos eles!” – “Todos, como? isto é, os livros todos?...”
– “Isso mesmo, os livros todos.” – “E da minha parte?” – “Da sua parte.” –
“Apenas da minha parte? isto é, em meu próprio nome?” – “Isso mesmo, em seu
próprio nome...” Achei que havia explicado bem claramente, mas o velho demorou
muito para conseguir me entender.
“Está bem – dizia ele, pensativo -, está bem! Isso será muito bom, isso seria bom
demais, mas e quanto a si mesma, Várvara Alieksiêievna?” – “Bem, eu não darei
nada.” (DOSTOIÉVSKI, 1846, p. 59).
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Para observarmos os elos dialógicos da passagem, verifiquemos inicialmente a forte
presença de travessões que marcam as passagens de turnos de falas como também o uso contínuo de
aspas para explicitar a transposição direta das vozes. A carta escrita por Várvara e enviada a Makar
relata um caso ocorrido entre ela e o velho Pietróvitch, pai do estudante Pokróvski com quem
Várvara viveu por um bom tempo em casa de Anna Fiódorovna. A cena se passa na ocasião do
aniversário de Pokróvski; o velho, seu pai, quer lhe presentear mais não tem dinheiro suficiente, por
isso Várvara se compadece e pede que o velho presentei o filho com o presente que ela havia
comprado. Durante toda a passagem, verificaram-se vozes inseridas dentro de outras vozes, ou seja,
enunciados proferidos pelo senhor e reproduzidos pela personagem Várvara, com predomínio do
discurso direto.
Contemplando as relações dialógicas desse pequeno trecho, podemos imaginar que os
diálogos entre esses falantes fictícios, de algum modo, simulam uma situação discursiva real em
que, segundo Bakhtin ([1952-1953], p. 175), “cada réplica, por mais breve e fragmentária que seja,
possui uma conclusibilidade específica ao exprimir certa posição do falante que suscita resposta, em
relação à qual se pode assumir uma posição responsiva”. Ou seja, temos em meio a essa passagem
do romance, enunciados que se relacionam entre si na medida em que uma voz, colocada em sua
conclusibilidade específica, pode suscitar respostas de um outro falante.
Segundo Bakhtin (1929/1963, p. 47) “Dostoiévski teve a capacidade de auscultar
relações dialógicas em toda a parte, em todas as manifestações da vida humana consciente e
racional; para ele, onde começa a consciência começa o diálogo.” Essa possivelmente seja uma das
razões que levou Bakhtin a analisar as obras de Dostoiévski em seus estudos sobre dialogismo, pois
o romancista russo teria sabido imprimir em suas narrativas as relações de dialogismo que, segundo
Bakhtin, constituem um princípio fundador da linguagem.
Dentre as obras de Dostoiévski que nos propomos a analisar aquela em que aparece
marcadamente a relação entre consciência e diálogo é Memórias do Subsolo (1864). Nessa obra,
Dostoiévski narra a história de um “paradoxalista” que dialoga com os discursos político-sociais
correntes na Rússia da época. Durante toda a narrativa percebemos que o personagem central, ao se
posicionar, sempre pressupõe alguns discursos alheios, principalmente discursos político-sociais,
aos quais sempre antecipa, procurando responder a eles. Vejamos um trecho em que encontramos
essa antecipação do discurso do outro.
“Talvez não compreendam também aqueles”, acrescentareis com um sorriso largo,
“que nunca foram esbofeteados”, e deste modo aludireis delicadamente a que, em
minha vida, eu provavelmente sofri também bofetadas e que falo com
conhecimento de causa. Juro por tudo que pensais assim. Mas acalmai-vos, meus
senhores, não recebi bofetões, embora me seja de todo indiferente o que penseis a
este respeito. (DOSTOIÉVSKI, 1864, p. 24)

Essa passagem traz claramente a relação de diálogo entre o personagem e vozes com as
quais ele discute. Pode-se observar que as vozes desses “senhores” são trazidas entre aspas,
marcando a alternância dos sujeitos do discurso e ajudando a delimitar quando termina o discurso
alheio e quando começa a resposta do personagem. Vemos ainda que nesse trecho o paradoxalista
se mostra consciente do discurso do outro e graças a isso é capaz de responder responsivamente a
ele, sempre se defendendo e negando possíveis afirmações que se possam fazer acerca dele.
Podemos aqui ressaltar ainda a genialidade artística de Dostoiévski com relação à
expressão dialógica da linguagem, pois o autor soube dar a seu personagem autonomia suficiente
para dialogar com essas vozes, ou melhor, trazê-las do seu contexto social e se posicionar
criticamente em relação a elas. No momento em que ele se posiciona com relação a esses discursos
está construindo um elo dialógico no qual discursos são retomados e ativamente respondidos. Ora, é
justamente a isso que Bakhtin chama de dialogismo.
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Dando continuidade a nossa análise dos romances dostoievskianos, vejamos o terceiro
livro por nós examinado: Crime e Castigo (1866). Esse romance é tido como uma das obras mais
célebres de Dostoiévski. Com um enredo embalado por uma tensão dramática, Crime e Castigo
inicia uma nova etapa da obra dostoievskiana. Marcada por uma intensa discussão de valores éticos
e sociais a obra narra a história de Raskólnikov, um ex-estudante que precisou deixar a faculdade
por falta de recursos financeiros. Vivia do pouco dinheiro que sua mãe, que era viúva, mandava-lhe
a muito custo, pois acreditava que o filho poderia ser a salvação dela e da irmã desde que estudasse
e conseguisse um bom emprego. Arrasado pelas condições em que vivia e vendo que não poderia
ajudar a mãe e a irmã, Raskólnikov planeja um latrocínio contra uma velha usurário com quem já
empenhara alguns bens.
Para justificar seu crime ele inicia um verdadeiro debate consigo mesmo e com a
sociedade, buscando provar a “inutilidade” da velha. Para isso considera que fazia um favor a
sociedade e que devia ser absolvido de seu crime assim como vários nomes da história também o
fizeram, como Cesar ou Napoleão, que justificavam seus crimes dizendo que eram em favor de um
“bem maior”. De acordo Rosenshield (1978 apud MARQUES, 2010, p. 275) “O drama de Crime e
Castigo resulta não do desenvolvimento do caráter, mas de uma longa e lenta revelação da
personalidade de Raskólnikov”. Ora, é exatamente isso que vemos no decorrer do romance; à
medida que Raskólnikov tem seus argumentos vencidos pela realidade do crime que cometeu, ele
passa a revelar sua verdadeira personalidade que não é a de um criminoso mau-caráter, mas a de
uma pessoa excluída socialmente pelo capitalismo, ou seja, o que nós vemos não é uma mudança de
caráter, mas sim uma manifestação de uma personalidade que fora subvertida pelas injustiças
sociais e que por isso se viu obrigado a cometer um delito. Essa revelação se dá quando
Raskólnikov passa a considerar a confissão do crime.
Analisemos um trecho do romance, para observamos certas características das relações
dialógicas:
“Até que enfim adivinhou” – pensou Raskólnikov.
– Espera! – gritou Razumíkhin, agarrando-o subitamente pelo ombro – espera!
Estás equivocado! Pensei bem pensado: te equivocaste! Que raio de ardil é esse?
Tu disseste que a pergunta sobre os operários foi um ardil? Vejamos: se tivesses
cometido aquilo, poderias ter deixado escapar que tinhas visto que estavam
pintando o apartamento... e os operários, não? Ao contrário: não viste nada, e
mesmo que tivesses visto! Quem é que confessa contra si mesmo?
- Se eu tivesse cometido aquilo, forçosamente teria dito que havia visto os
operários e o apartamento – continuou respondendo Raskólnikov, sem vontade e
com visível asco. (DOSTOIÉVSKI, 1866, p. 278, grifos do autor).

Nesse trecho do romance podem-se observar menções ao passado através da expressão
“cometido aquilo”, que na fala do personagem Raskólnikov surgem como uma réplica ao relato de
Razumíkhin, o outro personagem com quem dialoga neste excerto. Bakhtin (1929/1963, p. 223) nos
revela que “A transmissão da afirmação do outro em forma de pergunta já leva a um atrito entre
duas interpretações numa só palavra, tendo em vista que não apenas perguntamos como
problematizamos a afirmação do outro”. Nesse sentido, observamos que alguns enunciados
proferidos pelos personagens de Crime e Castigo, como no exemplo acima, retomam palavras
alheias, mas colocam-nas sob novo acento no ciclo dialógico da linguagem.
Já o romance O idiota, escrito entre os anos de 1867 e 1868 e publicado em 1869, a
quarta obra que analisamos, apresenta-nos um dos personagens mais complexos criados por
Dostoiévski: o Príncipe Míchkin. Um homem que parece ser uma mistura da bondade de Cristo e
Dom Quixote, e que, por causa de suas boas ações, perturbações e ataques epiléticos, passa a ser
definido por outros personagens da obra como um “idiota”, um “louco”, alguém totalmente distante
do que se poderia definir como “normal”. O romance trata de questões que são recorrentes em
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Dostoiévski como as questões religiosas (mais precisamente em relação à Igreja Ortodoxa), o amor
à pátria (expresso de forma um tanto exagerada, na voz de Míchkin, quando este exalta o povo
russo, desprezando assim, a chamada Europa Ocidental), questões de viés político (como algumas
ideias relacionadas ao filoeslavismo).
No trecho que nos propomos a analisar, temos a voz da generala Lisavieta Prokófievna,
uma parenta distante do Príncipe Míchkin. Lisavieta é casada com Ivan Fiódorovitch Iepantchin,
tendo como filhas Aglaia, Adelaida e Alieksandra. A primeira é a mais jovem e considerada a mais
bela das três irmãs, o que teria despertado o amor de Míchkin. Amor esse que, segundo a generala,
acabou com a paz de sua família. Adelaida, a filha do meio é a primeira a casar-se, e, o seu
casamento acaba por fazer com que a atenção da sociedade também se volte para Aglaia, bela e de
comportamento altivo. Passemos então para a análise do trecho:
No entanto, como já dissemos, o sol nascente atenuou e iluminou tudo por um
instante. Na vida de Lisavieta Prokófievna, houve quase um mês no qual ela
descansou totalmente de todas as preocupações. A pretexto do casamento iminente
de Adelaida, na sociedade começou-se a falar também de Aglaia, e aí Aglaia se
comportava em toda parte de modo tão magnífico, tão regular, tão inteligente, tão
triunfal, um pouco altiva, mas é isso mesmo que combina com ela! Durante o mês
inteiro esteve muito carinhosa, muito amigável com a mãe! (“É verdade que ainda
é necessário examinar muito, muito esse Iêvguiêni Pávlovitch, é preciso decifrá-lo,
e ademais Aglaia não parece poupá-lo muito mais do que as outras”.). Apesar de
tudo, de repente ela se tornou uma moça tão maravilhosa – e como é bonita, meu
Deus, como é bonita, está cada dia mais bonita! E eis...
E eis que acabou de aparecer esse principezinho detestável, esse idiotazinho
porcaria, e tudo ficou mais uma vez em desordem, tudo em casa ficou de pernas
para o ar.
Para os outros certamente nada aconteceu. Mas Lisavieta Prokófievna se distinguia
precisamente pelo fato de que, na combinação e na confusão das coisas mais
comuns em meio à intranquilidade que sempre lhe era própria, sempre conseguia
notar algo que a assustava a ponto de fazê-la adoecer do pavor mais cismático,
mais inexplicável e, consequentemente, mais angustiante. (...) (DOSTOIÉVSKI,
1869, p. 373).

Nesse trecho, temos a voz do narrador e a inserção da voz da generala Lisavieta
Prokófievna dentro do discurso do narrador. Antes, porém, vale compreendermos que:
A enunciação do narrador, tendo integrado na sua composição uma outra
enunciação, elabora regras sintáticas, estilísticas e composicionais para assimilá-la
parcialmente, para associá-la à sua própria unidade sintática, estilística e
composicional, embora conservando, pelo menos sob uma forma rudimentar, a
autonomia primitiva do discurso de outrem, sem o que ele não poderia ser
completamente apreendido. (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1929, p. 148).

Assim, podemos dizer que ao incorporar ao seu enunciado o enunciado de outrem, o
narrador procura delimitar, especificar, deixar claro de quem é essa voz por meio de recursos
linguísticos. Isso se torna evidente quando a voz de Lisavieta Prokófievna é demarcada com aspas
dentro da voz do narrador em “É verdade que ainda é necessário examinar muito, muito esse Iêvguiêni
Pávlovitch, é preciso decifrá-lo, e ademais Aglaia não parece poupá-lo muito mais do que as outras”. Aqui,
conserva-se a voz da personagem, de forma que não há interferência do narrador.

Essa manutenção e conservação
Bakhtin/Voloshinov de “estilo linear”:

do

discurso
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[...] a tendência fundamental da reação ativa ao discurso de outrem pode visar à
conservação da sua integridade e autenticidade. A língua pode esforçar-se por
delimitar o discurso citado com fronteiras nítidas e estáveis. Nesse caso, os
esquemas linguísticos e suas variantes têm a função de isolar mais clara e mais
estritamente o discurso citado, de protegê-lo de infiltração pelas entonações
próprias ao autor, de simplificar e consolidar suas características linguísticas
individuais. (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1929, p. 148-149).

Essa orientação de inserção de um novo enunciado tende a preservar a forma como
determinado discurso foi proferido, seja para que haja uma delimitação entre os discursos, seja para
que a resposta a esse discurso possa ser mais bem articulada.
Pode-se notar, porém, que, em outra passagem do trecho anteriormente reproduzido, a voz da
generala não se encontra demarcada, não apresenta nenhum tipo de recurso que permita delimitar sua voz e a
voz do narrador:
Apesar de tudo, de repente ela se tornou uma moça tão maravilhosa – e como é
bonita, meu Deus, como é bonita, está cada dia mais bonita! E eis...
E eis que acabou de aparecer esse principezinho detestável, esse idiotazinho
porcaria, e tudo ficou mais uma vez em desordem, tudo em casa ficou de pernas
para o ar. (DOSTOIÉVSKI, 1869, p. 373).

Para compreendermos melhor essa inserção do discurso da generala no discurso do
narrador, é importante observarmos que “O narrador pode deliberadamente apagar as fronteiras do
discurso citado, a fim de colori-lo com as suas entoações, o seu humor, a sua ironia, o seu ódio, com o seu
encantamento ou o seu desprezo” (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1929, p.154). Essa interferência das

entonações do autor no discurso de outrem, como que “colorindo” esse discurso, seja de forma
irônica, com ódio, com amor, constitui o que Bakhtin/Voloshinov (1929) denominam como
“estilo pictórico”. Nesse estilo a demarcação dos discursos acaba por tornar-se mais tênue, o que
permite essa interferência das entonações do autor.
A partir da análise dessa passagem de “O idiota”, podemos perceber que os elos dialógicos, que
articulam as vozes do narrador e dos personagens, podem ou não serem marcados por recursos linguísticos,
como as aspas, que delimitem o entrecruzamento de suas vozes.

Chegamos, por fim, à última obra de Dostoiévski, Os irmãos Karamázov (1880),
romance ambientado em uma cidade da Rússia e que relata uma história familiar de relações
conturbadas entre um pai, Fiódor Pavlovitch Karamázov, e seus três filhos: Dmitri, Ivan e Aliêksei.
Segundo Patrick (2009, p. 184-186):
O que torna os textos de Dostoiévski tão irresistíveis é que ele propõe grandes
questões, mas nunca toma uma decisão definitiva entre a fé e a política. Dessa
forma, o que é transmitido por sua obra é menos um sistema coerente de crenças e
mais um desejo urgente de crer [...] Ao contrário dos protagonistas da tragédia
clássica, os personagens são totalmente responsáveis por seu sofrimento e estão
conscientes de sua culpa (...).

Ou seja, Patrick destaca como uma característica relevante da prosa de Dostoiévski a
liberdade ideológica de suas personagens. Ao propor a discussão de temas como política, ética e fé,
Dostoiévski não dá a essas questões uma resposta pronta, mas as discute a partir da visão de seus
personagens que são construídos de modo a ter seus ideais independentes das convicções do autor.
Por vezes, Dostoiévski constrói diálogos entre duas personagens com visões distintas e cria um
espaço de discussão ideológica marcado pela individualidade de cada personagem, como se observa
no excerto de Os Irmãos Karamázov, reproduzido a seguir:
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[Alieksiêi diz] Fatuidade! Ivan não tem Deus. Tem ideia. Isso está acima de minha
compreensão. Mas ele cala. Acho que é maçom. Eu lhe perguntei, ficou calado.
Tentei beber de sua fonte – silêncio. Só uma vez disse uma palavrinha.
- O que ele disse? – atalhou Aliócha.
- Eu lhe disse: já que é assim, quer dizer que tudo é permitido? Ele franziu o cenho:
“Fiódor Pávlovitch, o nosso paizinho, diz ele, era um porco, mas pensava certo”.
Vê só o que deixou escapar. Foi só o que disse. Já é mais claro do que Rakítin.
(DOSTOIÉVSKI, 1880, p. 770).

Vemos nesse trecho a voz de Ivan retomada pela voz de outro personagem, que se vale
das palavras de Ivan e, através das expressões “diz ele” e “Foi o que disse”, procura convencer ao
outro a fidedignidade do modo como retoma a voz alheia. Mas as vozes do outro, mesmo que
trazidas supostamente pelo discurso direto (“diz ele” e “Foi o que disse”), entram no jogo das
intenções do novo enunciador, que pode recobrir as palavras alheias com seu acento. Nesse caso, as
relações dialógicas estão manifestadas entre as passagens de vozes e reproduções de enunciados que
são postos no diálogo de que participam Alieksiêi e Aliócha. A voz do personagem Ivan trazida por
Alieksiêi surge como um elo fundamental desse diálogo e, servindo aos fins narrativos, pode
simular também o dialogismo, que tanto interessava a Bakhtin e seus companheiros.
CONCLUSÃO
A obra de Dostoiévski expressa em sua composição ricos exemplos de relações
dialógicas, seja em termos das relações do autor com os elementos da obra – narrador e personagens
–, seja nos diálogos entre os personagens, em que os elos dialógicos se mostram através de
retomadas e oposições. Nesse sentido, a leitura de romances dostoievskianos nos proporcionou um
aprofundamento das teorias dialógicas de Bakhtin, pois pudemos ler os textos bakhtinianos mais
bem embasados pelo conhecimento que a incursão pela literatura de Dostoiévski nos proporcionou.
Desse modo, a realização do trabalho foi muito produtiva para uma aproximação mais
adequada aos conceitos bakhtinianos, mesmo que haja muito a ser feito, pois podemos
complementar as leituras de Dostoiévski e de Bakhtin para uma discussão ainda maior no que se
refere ao dialogismo e, também, lançarmo-nos à análise de outros materiais, fundamentados agora
com um conhecimento mais consistente das discussões do Círculo de Bakhtin.
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ESTUDO COMPARATIVO DOS USOS DA CONSTRUÇÃO É QUE
NO PORTUGUÊS BRASILEIRO
Sandrely Carla da Silva Bezerra1; João Bosco Figueiredo-Gomes2

RESUMO: Esta investigação consiste em fazer um levantamento dos usos da construção É
QUE nos corpora Discurso & Gramática – D&G – da cidade do Rio Grande/RS, do Rio de
Janeiro/RJ e de Juiz de Fora/MG. Objetiva verificar se os usos dessa construção encontrados
no D&G Natal/RN (FIGUEIREDO-GOMES; BERTULEZA, 2010) se estendem a outras
regiões do país e se há nelas novas ocorrências, para, a partir daí, realizar uma análise
comparativa entre a língua falada e escrita das quatro regiões elencadas, que pontilham o
espaço geográfico brasileiro em três eixos no litoral. Ancorado no paradigma funcionalista em
que se abriga o estudo da gramaticalização, utiliza o programa Statistical Package for the
Social Sciences – SPSS (NIE et al. [1968] 2007) para o levantamento da frequência e
cruzamento dos dados e, baseado neles, faz uma análise qualitativa sobre os usos da
construção É QUE, segundo a modalidade de língua, o gênero, escolaridade e região. Os
resultados empíricos confirmam os usos da construção É QUE na língua falada das quatro
regiões, que acumulam as funções de marcador de ênfase e de modalizador epistêmico de
asseveração, realizando-se por meio dos tipos: marcador de enfático-explicativo, marcador
enfático-contrastivo e marcador enfático-interrogativo. Na língua escrita, só há registro do É
QUE, com baixa frequência, nos corpora do D&G/Rio de janeiro e do D&G/Rio Grande.
PALAVRAS-CHAVE: Funcionalismo; Língua Falada; Língua Escrita; Modalização; É
QUE.
INTRODUÇÃO
Concebendo a língua, portanto a gramática, como dinâmica, as formas linguísticas
tendem a acomodar-se às necessidades informacionais dos falantes, resultando em variações
ou mudanças de itens lexicais ou construções, fenômenos que nem sempre a gramática
tradicional dá conta. Ocorre que os estudos à luz do Funcionalismo Linguístico comportam
esse dinamismo, verificando como a língua é usada nos processos comunicativos, as
circunstâncias discursivas e as condições de produção.
Os estudos existentes sobre o item lexical SER, dada a sua multifuncionalidade,
ainda são obscurecidos pela dificuldade de se propor uma definição satisfatória de sua
natureza e suas funções nos seus diferentes usos. Dentre eles, é notório o uso crescente, tanto
no português brasileiro quanto no português europeu, da construção É QUE dita “expletiva”.
Tendo em vista o desencontro entre os estudiosos da língua sobre a origem,
natureza e função dessa construção É QUE, Figueiredo-Gomes (2008) realizou um estudo
pancrônico com o objetivo de descrever e explicar os diferentes usos, bem como suas origens,
os processo(s)/ mecanismos e propriedades formais e funcionais que caracterizam a
emergência dessa expressão como relativos a um processo de gramaticalização. Para tanto,
utilizou dados amostrais do Corpus Mínimo de Textos Escritos da Língua Portuguesa –
COMTELPO, de Figueiredo-Gomes e Pena-Ferreira (2006), que reúne textos portugueses do
1

Discente do Curso de Licenciatura em Letras – Habilitação em Língua Portuguesa, do DL/CAWSL/UERN, email: sandrelycarla@hotmail.com.
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Século XII ao Século XVIII e textos das 1ª e 2ª metades dos Séculos XIX e XX do português
do Brasil (PB) e do português europeu (PE).
Os resultados empíricos desse estudo pancrônico parecem comprovar a hipótese
de que, por meio de um processo de gramaticalização, o É QUE segue a trajetória ESPAÇO >
TEXTO, partindo de significados mais concretos para outros mais abstratos no texto,
resultante da reanálise do uso original trecentista de É O QUE > É QUE.
Quanto à emergência da expressão, Figueiredo-Gomes (2008) encontrou, nos
dados da amostra relativa ao Século XVI, a primeira ocorrência do É QUE em posição inicial.
Na posição medial, a construção É QUE ocorre a partir do Século XVII, em frases
declarativas e exclamativas, e, somente na 1ª metade do Séc. XIX, em frases interrogativas.
Estabelecido esse percurso, a análise dos dados referentes às sincronias dos
Séculos XIX e XX revelaram que a construção É QUE acumula as funções de marcador de
ênfase e de marcador epistêmico de asseveração, realizando-se por meio dos tipos: marcador
de enfático-explicativo/MEE, marcador enfático-contrastivo/MEC e marcador enfáticointerrogativo/MEI, como apresenta (1):
(1) a. MEE É QUE: operador que introduz e enfatiza um argumento relativo a enunciados anteriores, explicandoos ou esclarecendo-os.
Ex.: “É QUE a passadeira da escada tem um buraco, e não vá a menina cair...” (COMTELPO, 2006, p.267 )
b. MEC É QUE: operador que assinala (enfatiza) um argumento, dando uma certeza epistêmica a uma
determinada conclusão, e contrasta-o com conteúdo(s) pressuposto(s).
Ex.: “Isso É QUE conhecer a Bíblia!” (COMTELPO, 2006, p. 187)
c. MEI É QUE: operador que enfatiza a busca da certeza epistêmica do argumento como resposta à informação
desconhecida.
Ex.: “O que É QUE terá sido mais espetacular? (COMTELPO, 2006, p.28 )

Com o intuito de dar continuidade aos estudos sobre os usos do É QUE, este
estudo tem como objetivo verificar se há, na língua falada e escrita do PB, o caráter
multifuncional dessa construção que foi constatado por Figueiredo-Gomes (2008), no estudo
pancrônico de textos escritos do PB e do PE.
Para tanto, utilizamos os usos do É QUE encontrados no D&G Natal/RN
(FIGUEIREDO-GOMES; BERTULEZA, 2010) e realizamos o levantamento das ocorrências
nos corpora D&G Rio Grande/RS, D&G Rio de Janeiro/RJ e D&G Juiz de Fora/MG, que
juntos formam um conjunto de quatro bancos de dados, para, a partir daí, realizar uma análise
comparativa entre as modalidades orais e escritas das quatro regiões elencadas, que pontilham
o espaço geográfico brasileiro em três eixos no litoral.
MATERIAL E MÉTODOS
Esta pesquisa foi desenvolvida, baseada no Funcionalismo Linguístico, que
trabalha a variação e mudança nos processos comunicativos, a partir da língua em uso, na
perspectiva adotada por Bolinger (1977), Du Bois (1985), Hopper (1987), Heine et al.(1991),
Hopper; Traugott (1993; 2003), Givón (1995); Bybee (2010), e, no Brasil, por Martelotta et
al. (1996), Furtado da Cunha et al. (2003), entre outros.
Com base nesses autores funcionalistas, partimos do pressuposto de que a língua é
usada para satisfazer as necessidades comunicativas, e as suas estruturas devem ser
examinadas com base no uso real a que elas se prestam. Assim, a língua é vista como um
“sistema adaptativo” (DU BOIS, 1985), uma “estrutura maleável” (BOLINGER, 1977) e
“emergente” (HOPPER, 1987), dado que está sujeita às pressões do uso, portanto, propensa à
gramaticalização.
Concebemos a gramaticalização como “o processo pelo qual itens e construções
lexicais passam, em certos contextos linguísticos, a funções gramaticais, e uma vez
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gramaticalizados, continuam a desenvolver novas funções gramaticais”. (HOPPER;
TRAUGOTT, 2003, p.xv), partindo de um significado mais concreto para um mais abstrato.
Bybee (2010) ressalta que, mais recentemente, tem sido observado que a gramaticalização de
itens lexicais está ocorrendo dentro de construções particulares, criando, assim, novas
construções.
Então, corroborando os achados de Figueiredo-Gomes (2008), consideramos o É
QUE como uma construção resultante do processo de gramaticalização. Para esta
investigação, fizemos o levantamento e comparação dos seus usos, a partir de amostras
textuais do Português Contemporâneo encontradas nos Corpora Discurso & Gramática,
coletados nas cidades do Rio Grande/RS, Juiz de Fora/MG, Rio de Janeiro/RJ e Natal/RJ.
Analisamos os enunciados em que havia os usos do É QUE, em depoimentos versados nos
cincos gêneros textuais orais e escritos: narrativa de experiência pessoal (NEP), narrativa
recontada (NAR), descrição de local (DEL), relato de procedimento (REP) e relato de opinião
(ROP), sendo que um mesmo informante oferece 10 textos, que são distribuídos
proporcionalmente por sexo e pela escolaridade – Alfabetização – A (6-8 anos); 4ª série do
Ensino Fundamental – Q (9-12 anos); 8ª série do Ensino Fundamental – O (13-17 anos); 3ª
série do Ensino Médio – M (18-22 anos) e Ensino Superior – S (23-28 anos). Utilizamos o
programa Statistical Package for the Social Sciences – SPSS (NIE; HULL; BENT [1968]
2007), para aferir e cruzar as variáveis: função do É QUE, gênero, canal, escolaridade (idade)
do informante e região. Com base nos dados quantitativos, analisamos qualitativamente as
ocorrências da construção É QUE.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nesta seção, encontramos os resultados da investigação, com a descrição dos usos
do É QUE segundo o gênero, modalidade de codificação, escolaridade (idade) do informante,
divididos por região.
Apresentamos, inicialmente, um levantamento da frequência dos usos da
construção É QUE nos quatro corpora D&G, como mostra a Tabela 1.
Tabela 1: Frequência da construção É QUE nos corpora D&G

É QUE
D&G / CANAL
Natal
Rio de Janeiro
Juiz de Fora
Rio Grande
Total

MEE

MEC

MEI

O
E
13
8
3
7
2
30
3
33/17,6%

O
E
30
20
3
4
2
54
5
59/31,4%

O
E
49
27
1
7
12
95
01
96/51%

O
92
55
18
14

Total
E
Geral
0
92
7
62
0
18
2
16
188

Os dados da Tabela 1 revelam que, em todas as regiões, há o uso da construção É
QUE, entretanto, na modalidade escrita, há pouca ocorrência no Rio de Janeiro e no Rio
Grande e não ocorre em Natal/RN e em Juiz de Fora/MG. Já na modalidade oral, há maior
ocorrência em Natal e no Rio de Janeiro. No tocante ao tipo, há uma gradiência nos usos:
MEE (17,6%) > MEC (31,4%) > MEI (51%), cuja frequência acompanha a emergência da
construção, segundo os achados de Figueiredo-Gomes (2008): Século XVI > Século XVII >
Século XIX, respectivamente.

1. D&G NATAL/RN
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A Tabela 2 mostra os usos da construção É QUE apresentando a frequência
segundo a escolaridade e o gênero na modalidade oral na cidade de Natal, pois não houve
registro de usos na modalidade escrita.
Tabela 2: Uso Oral do É QUE segundo a escolaridade e o gênero no D&G NATAL
Escolaridade
Gênero
MEE
MEC
MEI
TOTAL
1
1
1
Oitava EF
1
2
1
4
3
Ensino
Médio
3
4
1
3
2
1
4
Ensino
2
Superior
1
3
2
3
TOTAL
13/14,1%
30/32,6%
Fonte: Adaptação de Figueiredo-Gomes; Bertuleza (2010, p.51)
Quarta EF

NEP
DEL
ROP
NAR
DEL
REP
ROP
NEP
NAR
DEL
REP
ROP
NEP
NAR
DEL
REP
ROP

1
2
1
2
7
2
1
5
11
5
1
3
8
49/53,3%

1
1
1
2
2
1
5
11
5
1
7
9
13
10
3
7
13

3/
3,2%
10/
10,9%

33/
35,9%

46/
50%
92

Segundo os dados da Tabela 2, ocorrem todos os três tipos de É QUE na cidade
do Natal, cuja frequência é proporcional a tendência dos corpora: MEE (14,1%) < MEC
(32,6%) < MEI (53,3%). No tocante à escolaridade, embora não haja ocorrência do É QUE na
Alfabetização, há uma gradiência nos usos por nível: Quarta EF (3,2%) < Oitava EF (10,9%)
< EM (35,9%) < ES (50%), ou seja, quanto maior o nível de escolaridade maior o uso do É
QUE.
Quanto ao gênero, há a presença do É QUE nos gêneros Descrição de Local e
Relato de Opinião em todos os níveis de escolaridade. Os três tipos ocorrem
concomitantemente no Relato de Opinião da Oitava EF, do Ensino Médio e do Ensino
Superior. Somente no Ensino Médio e no Ensino Superior, há o É QUE em todos os gêneros,
com destaque para a ocorrência dos MEI na Narrativa de Experiência Pessoal, como
ilustramos em (2), e no Relato de Opinião, tanto no Ensino Superior quanto no Ensino Médio.
(2) Contexto: Vida do nordestino
... a gente vê que nos interiores ... quando chega a época de eleição ... o que é que faz? podem ter duas pessoas
boas candidatas ... que acontece o seguinte ... eles compra o voto ... (010-SF3-071–087- ROP)3

Em (2), a informante expõe sua opinião sobre o processo de eleição nas cidades
do interior do nordeste. Em seguida, ela indaga: “quando chega a época de eleição... o que é
que faz?”. O escopo de É QUE recai sobre o termo que o antecede “o que”, pronome
interrogativo, e está sendo usado para buscar a certeza da resposta desconhecida para essa
informante, no caso, a verdade sobre a compra de votos dos eleitores pelos políticos no
nordeste. Na amostra (2), o É QUE funciona como Marcador Enfático-Interrogativo, ou seja,
um operador que enfatiza a busca da certeza epistêmica do argumento como resposta à
3

Número da ocorrência; escolaridade; sexo; informante; número da linha; página; gênero.
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informação desconhecida. O É QUE, já cristalizado em um único morfema, geralmente,
aparece, com a função MEI, em construções maiores, depois de seu escopo que recai sobre o
pronome interrogativo (PI) ou advérbio interrogativo (AdvI), e seguida pelo verbo núcleo do
predicado (V), donde há registros nos quatro corpora de construções: PI (+ SN) ( + SP) /AdvI
+ É QUE + V .... .
Em segundo lugar, ocorrem os MEC em todos os gêneros. Já os MEE ocorrem
mais no Relato de Procedimento do Ensino Médio e no Relato de Opinião da Oitava EF e do
Ensino Superior, respectivamente.
2. D&G RIO DE JANEIRO
Registramos o uso do É QUE tanto na modalidade oral como na modalidade
escrita, relativo ao Corpus D&G Rio de Janeiro, coordenado por Votre e Rios de Oliveira
(1995).
Analisemos, inicialmente, o É QUE na modalidade oral que, conforme os dados
da Tabela 3, ocorre em todos os níveis de escolaridade, embora com apenas dois usos na
Alfabetização.
Tabela 3: Uso Oral do É QUE segundo a escolaridade e o gênero no D&G RIO DE JANEIRO
Escolaridade
Gênero
MEE
MEC
MEI
TOTAL
Alfabetização
Quarta EF

Oitava EF
Ensino
Médio

Ensino
Superior

TOTAL

NEP
NEP
NAR
REP
ROP
NEP
REP
ROP
NEP
NAR
ROP
NEP
NAR
DEL
REP
ROP

1
3
2
1
1
8/15%

1
1
2
2
2
1
1
1
2
7
20/36%

1
2
2
1
1
2
1
5
2
3
7
27/49%

2
1
1
2
2
6
3
2
2
2
2
1
6
3
5
15

2/3,2%
6/
10,9%

11/
20%
6/
10,9%

30/
54,5%
55

Podemos verificar, na Tabela 3, que há um maior uso do É QUE no Ensino
Superior (54,5%), seguido pela Oitava EF (20%) e, com a mesma quantidade (10,9%), a
Quarta EF e o Ensino Médio.
A gradiência nos usos de É QUE segue a mesma tendência da frequência dos tipos
preferenciais de Natal: MEE (15%) < MEC (36%) < MEI (49%), que ocorrem em todos os
gêneros e, preferencialmente, na Narrativa de Experiência Pessoal e no Relato de Opinião,
com ocorrência dos três tipos na Oitava EF e no Ensino Superior, respectivamente. Em (3),
apresentamos uma amostra do É QUE como Marcador Enfático-Contrastivo no Relato de
Opinião. É também no Relato de Opinião que ocorrem mais MEC e MEI no Ensino Superior.
(3) Contexto: Política e Educação
a mensagem que os políticos passam... é propriamente essa... entendeu? porque... infelizmente... ou felizmente...
eu não posso lhe dizer... pra nossa sorte... o futuro do país... pô... quem faz... entendeu? somos nós... porque nós
é que... botamos as pessoas... em quem nós confiamos lá... entendeu? (SM2-119-ROP-57- MEC)
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Em (3), o informante, relatando sua opinião sobre a educação como ferramenta do
desenvolvimento, apresenta como problemática os políticos e a escolha deles pelos eleitores.
No caso, por meio do construção É QUE, ele enfatiza o sujeito “nós” , ao mesmo tempo em
que contrasta “nós” e não os outros quem escolhe os políticos, asseverando sua certeza
epistêmica. Assim, a construção É QUE funciona como Marcador Enfático-Contrastivo, ou
seja, como um operador que enfatiza um argumento, dando uma certeza epistêmica a
determinada conclusão, e contrasta-o com conteúdo(s) pressuposto(s). Com essa função, o É
QUE, uma construção também já cristalizada em um único morfema, realiza-se sempre antes
do verbo núcleo do predicado, tendo como escopo o sintagma anterior, SN ou o SP,
topicalizado, que funciona como sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo ou adjunto
adverbial, em construções registradas nos quatro corpora como: SN / SP + É QUE + V ...
Na modalidade escrita do Rio de Janeiro, ocorrem os três tipos de É QUE, como
podemos ver na Tabela 4, que, embora com pequena frequência, fazem-se presentes nos
níveis de escolaridade da Quarta EF até o Ensino Superior, variando de uma a três
ocorrências.
Tabela 4: Uso Escrito do É QUE segundo a escolaridade e o gênero no D&G RIO DE JANEIRO
Escolaridade
Gênero
MEE
MEC
MEI
TOTAL
Quarta EF
Oitava EF
Ensino Médio
Ensino
Superior

REP
NEP
NEP
DEL
REP
ROP

TOTAL

2
1
3/42,8%

1
1
1
3/42,8%

1
1/14/3%

1
2
1
1
1
1

1/14,3
2/28,6%
1/14,3%
3/42,8%
7

Segundo os dados, não houve registro do É QUE em Narrativas Recontadas. Já,
no gênero Narrativa de Experiência Pessoal, o É QUE ocorre duas vezes como MEE na
Oitava EF.
3. D&G JUIZ DE FORA
Os dados da Tabela 5 mostram o uso oral do É QUE no corpus D&G Juiz de
Fora/MG, posto que não houve ocorrências dessa construção na modalidade escrita. Embora
com pouca frequência, a tendência de uso diferencia dos corpora anteriores, apresentando:
MEC (21%) < MEE (37%) < MEI (42)%, registrada em todos os níveis de escolaridade.
Tabela 5: Uso Oral do É QUE segundo a escolaridade e o gênero no D&G JUIZ DE FORA
Escolaridade
Gênero
MEE
MEC
MEI
TOTAL

Alfabetização
Quarta EF

Oitava EF
Ensino
Médio

NEP
NAR
DEL
DEL
ROP
NEP
NAR
DEL
NEP
NAR
REP

1
1
1
1
1
1
-

1
1
1

ISBN 978-85-7621-051-1

1
1
1
1
2
1

1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
2

3/15%
2/13%

5/26%

6/31%
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Ensino
Superior

1
7/37%

DEL
ROP
TOTAL

1
4/21%
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1
8/42%

2
1

3/15%
19

Como podemos observar na Tabela 5, houve um uso maior do É QUE na função
de MEE, conforme apresentamos em (4):
(4) Contexto: Viagem da irmã para Portugal
E: você falou sobre um irmão seu... irmã sua contou... né?
I: é... que ela tinha ido a:: Portugal lá na Europa... então o sobrinho dela/ a família... a família dela... é de::...
família portuguesa... então o::... o cunhado dela... irmão do marido dela... havia/ tinha ido numa loja junto com
dela... que ele queria comprar bala... eu acho que era até pros meus sobrinhos... (OM10-01-NAR-67-MEE)

Na amostra (4), o entrevistador, direcionando a conversa para uma Narrativa
Recontada, sugere ao garoto falar sobre a irmã. Então, o garoto introduz sua fala por meio da
construção É QUE, a fim de esclarecer algo sobre a irmã, ou seja, esclarecer a informação
sugerida no enunciado anterior. Desse modo, o É QUE Marcador Enfático Explicativo
funciona como um operador que introduz e enfatiza um argumento relativo a enunciados
anteriores, explicando-os ou esclarecendo-os. Essa construção presente nos quatro corpora
ocorre sempre em início de frase, depois de pausa ou conector interfrástico.
4. D&G RIO GRANDE
A menor frequência da Construção É QUE na modalidade oral é registrada nos
dados do corpus D&G Rio Grande/RS. Não houve ocorrência do MEC e, mais uma vez,
registramos a tendência de uso crescente do MEI, conforme apresenta a Tabela 6.
Tabela 6: Uso Oral do É QUE segundo a escolaridade e o gênero no D&G RIO GRANDE
Escolaridade
Gênero
MEE
MEI
TOTAL
Alfabetização
Oitava EF
Ensino
Médio
Ensino Superior
TOTAL

NEP
DEL
ROP
NEP
NAR
REP
ROP
NEP

1
1
2/14%

1
1
1
1
1
2
5
12/86%

1
1
1
1
2
1
2
5

2/14%
1/7%
6/43%

5/36%
14

Já na modalidade escrita, registramos duas ocorrências do É QUE como
Marcador Enfático-Contrastivo no Ensino Médio: 01 Narrativa de Experiência Pessoal e 01
Relato de Procedimento. Na amostra (5), ilustramos o uso do É QUE no Relato de
Procedimento escrito.
(5) Contexto: Exercícios Vocais
Primeiro você coloca todo o ar existente para fora, em seguida você inspira mandando o ar para barriga, após
você contrai o abdômem abaixo do umbigo como se estivessem puchando uma cordinha por (de)trás das suas
costa nesta mesma linha, isto é o que nós chamamos de apoio na técnica vocal, este apoio é que vai sustentar as
notas a serem entoadas, que permitira a passagem direta pelas cordas vocais sem forçar a garganta (MF5-08REPE-40-MEC)

Em (5), a construção É QUE enfatiza a informação presente no sujeito “este
apoio”, pressupondo, assim, um contraste e asseverando sua certeza epistêmica.
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CONCLUSÃO
Os resultados empíricos confirmam os usos da construção É QUE na língua falada
das quatro regiões, que acumulam as funções de marcador de ênfase e de modalizador
epistêmico de asseveração, realizando-se por meio dos tipos: Marcador de EnfáticoExplicativo, Marcador Enfático-Contrastivo e Marcador Enfático-Interrogativo. Na língua
escrita, só há registro do É QUE, com baixa frequência, nos corpora do D&G/Rio de janeiro e
do D&G/Rio Grande.
Os dados mostram uma tendência de maior uso do É QUE Marcador EnfáticoInterrogativo, apontando para uma possível especialização dessa construção que deve ser
constatada nas outras regiões do português do Brasil.
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FORMAÇÃO DOCENTE E PESQUISA COLABORATIVA: REFLEXÕES
SOBRE O ENSINO-APRENDIZAGEM DA LINGUAGEM
Maianny Guimarães Santiago1; Marlucia Barros Lopes Cabral2; Francisco Canindé da
Silva3
RESUMO: Este artigo apresenta os resultados da pesquisa “A formação de conceitos e o ensinoaprendizagem da Linguagem: um estudo colaborativo com licenciandos-docentes, mediado
pela metodologia de elaboração conceitual” (PIBIC/CNPq/UERN), que vislumbrava investigar a
relação entre a Metodologia de Elaboração Conceitual e a prática de formação de conceitos no
processo ensino-aprendizagem da linguagem, desenvolvido por licenciandos-docentes. Nesse
sentido, o foco deste estudo foi o da formação inicial docente e teve como partícipes oito discentes e
dois professores da UERN/CAWSL/ASSU. Fundamentado nos aportes teórico-práticos da Teoria
da Formação de Conceitos Vigotskiana (2000), na Metodologia da Elaboração Conceitual (2009),
nas categorias de análise conceitual proposta por Ferreiro (2007), além de contribuições da
Linguística Aplicada e de estudiosos da pesquisa colaborativa, sobretudo os de Fidalgo; Shimoura
(2006), Ibiapina e Ferreira (2005 e 2006); Ibiapina (2004, 2007, 2008, 2011), Magalhães (2002,
2003), Liberali (2008), Cabral (2005, 2011), os resultados da pesquisa destacam que os estudos
embasados nesses aportes teórico-metodológicos instauraram práticas produtivas de ensinoaprendizagem da linguagem, contribuindo para ressignificar o processo ensino-aprendizagem da
linguagem desenvolvido pelas partícipes da pesquisa. Assim sendo, a produção deste trabalho
intenciona, além de explicitar informações atinentes à pesquisa desenvolvida, incitar reflexões
críticas que colaborem para ampliar os estudos relacionados à pesquisa colaborativa, à formação de
conceitos e ao ensino-aprendizagem da linguagem.
Palavras-chave: Formação docente; Pesquisa colaborativa; Metodologia da Elaboração Conceitual;
Ensino-aprendizagem da linguagem.
INTRODUÇÃO
Relacionar teoria e prática e refletir criticamente têm se configurado como uma
necessidade crescente e, ao mesmo tempo, um desafio na formação do professor.
Autores como Arnal; Del Rincon; Latorre (1992), Fidalgo e Shimoura (2006), Ibiapina
e Ferreira (2005 e 2007); Ibiapina; Loureiro Jr. e Brito (2007), Ibiapina. (2007, 2008, 2009),
Loureiro Jr.; Ibiapina (2008), Magalhães (2000, 2003, 2004, 2007), Cabral (2005, 2011), dentre
outros, têm demonstrado o quanto a pesquisa colaborativa é relevante nesse contexto, já que
mobiliza saberes da teoria e da prática, científicos e experienciais de sujeitos historicamente
situados, capazes de desenvolver competências e habilidades, em um processo contínuo de
construção de novos conhecimentos que se mobilizam para transformar a prática educativa.
Esses estudos têm demonstrado que é possível instaurar com os professores, não apenas
para os professores, processo produtivo de reflexão, de indagação e teorização das práticas
profissionais dos educadores e das teorias que guiam as práticas, tendo em vista que investigadores
e co-investigadores são essencialmente ativos e as reflexões construídas coletivamente são
orientadas para as ações que pretendem transformar a realidade.
1
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Estudos como os de Ferreira (2009) e Cabral (2011) têm revelado que a metodologia da
elaboração conceitual, criada por Ferreira, fundamentada em estudiosos como Vygotsky (2000,
1987), Morin (1996), Leontiev (1988), Luria (1986), Kopnin (1978), Rubinstein (1973), quando
atrelada à pesquisa colaborativa e à Teoria da formação de conceitos, na perspectiva vigotskiana
(2000), pode contribuir para instaurar processo produtivo de desenvolvimento de conceitos,
transformando conceitos espontâneos em conceitos científicos, produzindo estado consciente e
conscientizador.
Nessa linha, a Linguística Aplicada, por ser “[...] uma área de investigação aplicada,
mediadora, interdisciplinar [...], que tem um foco na linguagem de natureza processual, que
colabora para o avanço do conhecimento teórico [...]” (MOITA LOPES, 1996, p. 22-23), também
tem marcado espaço significativo em estudos voltados à formação de docentes. Liberali (2008, p.
45), explicitando a relevância da Linguística Aplicada na formação do professor, explicita que: “A
partir de uma visão da Linguística Aplicada de formação de educadores, estudar a linguagem do
educador torna-se fundamental [...]”. Isso porque, nessa visão, a linguagem é concebida como
objeto e instrumento da ação docente. Assim,
Por meio dela podemos perceber tanto o discurso na sala de aula como o discurso
sobre a sala de aula. Isto é, a linguagem materializa o processo reflexivo ao mesmo
tempo em que constitui a prática pedagógica. Trabalhar a linguagem significa
instrumentalizar os educadores para refletir sobre suas ações (instrumento) e para
agir em sala de aula (seu objeto). Significa, portanto, desenvolver poder
emancipatório. (LIBERALI, 2008, p. 45).

Nessa linha, é possível defender que o conhecimento teórico das ciências da linguagem,
mais particularmente os da Linguística Aplicada, associado aos conhecimentos da área da educação,
devem fazer parte do acervo intelectual de todo profissional da linguagem. Notadamente dos
docentes que trabalham no ensino fundamental, pois são eles que lidam com os discentes no período
em que estes vivenciam uma complexa experiência com a linguagem. Trata-se de momento crítico
que pode ser decisivo para o sucesso ou insucesso dos atuais/futuros cidadãos falantes/escreventes.
Com essa compreensão, unindo estudiosos-pesquisadores das áreas da Linguística
Aplicada e da Educação e alunos dos Cursos de Letras e de Pedagogia do Campus Avançado
Prefeito Walter de Sá Leitão (CAWSL) para refletirem criticamente acerca o processo ensinoaprendizagem da linguagem e vivenciarem experiência de pesquisa e formação por meio da
pesquisa colaborativa, utilizando a metodologia da elaboração conceitual, este estudo se
desenvolveu no período de um ano, de julho de 2011 a julho de 2012. Trata-se de uma pesquisa
vinculada ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e à Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação (PROPEG), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
(UERN).
O interesse por desenvolver a pesquisa partiu da necessidade de ampliar os estudos
desenvolvidos no doutoramento, por Cabral (2011), com docentes da Educação Fundamental, que
destacaram a relevância do trabalho com a formação de conceitos, por meio da metodologia da
elaboração conceitual (Ferreira, 2009). Assim sendo, outro contexto foi eleito para o
desenvolvimento de um novo estudo com as mesmas bases teórico-metodológicas, focalizando,
desta feita, o contexto da formação docente.
Especificamente, este estudo desencadeou processo de formação de conceitos, por meio
da pesquisa colaborativa e da metodologia da elaboração conceitual, instrumentalizando graduandos
em Letras e em Pedagogia para trabalhar com a formação de conceitos científicos utilizando essa
metodologia; analisou o processo de intervenção vivenciado com as partícipes da pesquisa e com
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seus respectivos alunos e estabeleceu relações entre a metodologia da elaboração conceitual e a
prática de formação de conceitos, vivenciados no processo de pesquisa.
MATERIAL E MÉTODOS
Ante o exposto, a escolha pela pesquisa colaborativa decorre do fato de que esta, ao
dialogar com o materialismo histórico dialético e com a teoria vygotskyana do desenvolvimento
psicossocial, pode se unir à Linguística Aplicada e à metodologia da elaboração conceitual e servir
de mediação na compreensão e busca de soluções para a problemática detectada no processo de
pesquisa.
A opção pela metodologia de elaboração conceitual provém do fato dessa metodologia,
a exemplo da pesquisa colaborativa, nutrir estreita relação com a dialética e com a teoria históricocultural vigotskiana, sobretudo no que se refere à formação de conceitos.
Assim sendo, adotado as orientações metodológicas da pesquisa colaborativa, este
estudo teve início com a formação do grupo colaborativo que principiou com o esclarecimento
sobre a pesquisa, o convite à participação, a adesão volitiva pelos partícipes e a assinatura do termo
de adesão.
Nessa primeira etapa, além dos coordenadores da pesquisa, quinze graduandos estavam
presentes. Destes, apenas sete assinaram o termo de adesão. Os outros oito alegaram
indisponibilidade de tempo.
A pesquisa deu prosseguimento com o diagnóstico dos conhecimentos prévios e das
necessidades formativas. Para tanto, foi aplicado um questionário semiaberto, com oito perguntas
que abordavam questões relacionadas à identificação do contexto de formação e de atuação
docente; sobre a formação de conceitos científicos, especificamente os conceitos de linguagem e
alfabetização; e acerca do interesse em participar da pesquisa.
As perguntas do questionário, relativas a conceitos, foram analisadas utilizando as
categorias de análise conceitual proposta por Ferreiro (2007), a saber: descrição, caracterização,
definição e conceituação. Também serviram de base para análises, os conhecimentos advindo das
ciências da linguagem, notadamente os da Análise do Discurso e da Linguística Textual.
As análises dos questionários apontaram para as necessidades formativas relativas à
aquisição conhecimentos relevantes ao desenvolvimento da pesquisa e ao ensino-aprendizagem da
linguagem, tais como conceito científico, linguagem e alfabetização. Esse diagnóstico direcionou a
seleção de textos para o desenvolvimento dos ciclos de estudos reflexivos, procedimento
metodológico fundamental na pesquisa colaborativa, concebido como:
[...] procedimento que objetiva propiciar aos alunos condições para (re) significar seus
conceitos. Centra-se na atividade reflexiva como elemento mediador da reformulação de
conceitos em estágios mais elaborados e do desenvolvimento de estados de consciência
quanto a sua aplicabilidade na resolução de problemas advindos da realidade, assim como,
a busca da satisfação das necessidades individuais e sócio-culturais dos aprendizes
(FERREIRA, 2009, p. 132).

No processo de pesquisa, seis ciclos de estudos reflexivos foram desenvolvidos por
meio das três situações propostas por Ferreira (2009), a saber: situação motivadora, situação
sistematizadora e situação avaliativa.
Durante esses ciclos ficou decidido o lócus da investigação da prática pedagógica que
permitiria estabelecer relações entre os estudos empreendidos acerca da metodologia da elaboração
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conceitual e a prática de formação de conceitos, vivenciados no processo de pesquisa. A escolha foi
feita coletivamente, optando-se por filmar e analisar a prática da partícipe que é aluna do Curso de
Pedagogia e que trabalha com a Educação de Jovens e Adultos, a EJA (identificada neste texto
como partícipe 4), em um programa de alfabetização do Serviço Social da Indústria (SESI), no
município de Assu/RN.
A aula foi planejada de acordo com os estudos desenvolvidos nos ciclos e foi efetivada
aplicando a metodologia da elaboração conceitual. Usando o gênero textual cartaz, objetivava que
os alunos da partícipe 4 conceituassem a imagem em destaque no cartaz: moto, lendo e escrevendo
coerentemente a palavra, formando outras palavras a partir das famílias silábicas da palavra “moto”.
A aula foi filmada para colocar “em evidência as possibilidades de analisar o que foi
vivenciado por cada um, individualmente, como situações transformadoras do próprio sujeito”
(AGUIAR, 2008, p. 50).
A estratégia funcionou “[...] como espelho que revela o fazer docente, permitindo a
reflexão intrapessoal e servindo como referencial para mudar a prática docente, tornando-a mais
reflexiva e crítica” (IBIAPINA; LOUREIRO JR.; BRITO, 2007, p. 48), já que, como afirma Aguiar
(2008, p. 50), na pesquisa colaborativa, a filmagem da aula constitui “[...] oportunidade de analisar
sua ação concreta e também as teorias que a norteiam. [...] permite o distanciamento e a organização
do pensamento, que poderá servir como contexto para o desenvolvimento da reflexão crítica”.
Nessa perspectiva, a aula filmada foi utilizada na Sessão Reflexiva, concebida como
“[...] um lócus em que cada um dos agentes tem o papel de conduzir o outro à reflexão crítica de
sua ação ao questionar e pedir esclarecimentos sobre as escolhas feitas” (MAGALHÃES, 2002, p.
21). Elas envolvem quatro ações relacionadas a certos tipos de perguntas: 1ª - O que fiz? (descrição
das ações); 2ª - O que agir desse modo significa? (relacionar as escolhas feitas com teorias); 3ª –
Como cheguei a ser assim? (configuração de um quadro sócio-histórico); 4ª – Como posso agir
diferentemente? (re)construção das ações que delinearão um novo fazer, construído na relação
teoria-prática).
A Sessão Reflexiva teve início com as considerações iniciais da pesquisadora mais
experiente (partícipe 2) que solicitou à partícipe 4 que descrevesse as ações desenvolvidas durante
a aula ministrada, seguindo roteiro previamente trabalhado, conforme expresso a seguir:
ROTEIRO PARA ELABORAR RELATOS DE EXPERIÊNCIAS PEDAGÓGICAS

DESCRIÇÃO – expressa a atividade prática da forma como esta se efetiva.
Responde a questão: O que foi feito?
Compreende:
a) Contextualização – sintetiza o contexto. Abrange os itens: Quem. Onde. Quando. O que (tema,
assunto, conteúdo). Para que (objetivos, finalidades). Como (situações de aprendizagem, recursos pedagógicos e
registro do processo de observação).
b) Relato – descreve minuciosamente o processo de forma clara, com distanciamento ou isenção, isto é,
sem opinar, julgar, valorar, avaliar, utilizando verbos de ação na 1ª ou 3ª pessoa.
c) Informação – explicita os princípios que orientam a ação, seu significado, motivos, objetivos e razões.
Responde a questão: Qual o significado das ações?
d) Confrontação – busca as causas das ações, as explicações teóricas que lhes dão sustentação, os valores
culturais que as permeiam, suas contribuições. Implica a compreensão da sua relevância e consistência. Responde a
questão: Por quê?
e) Reconstrução – busca alternativas para as ações, explicitando o porquê das novas proposições.
Responde a questão: O que modificar?
QUADRO 5 - Roteiro para elaborar relatos de experiências pedagógicas
FONTE: Pesquisa “Conhecendo e construindo a prática pedagógica” (UFRN)

Após a descrição da aula, dando sequência a sessão reflexiva, procedeu-se as reflexões
intersubjetiva dos pares - momento em que os outros partícipes, presentes na sessão,
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questionaram, pediram esclarecimento e apresentaram sugestões à partícipe 4, conduzindo-a a
novas reflexões - e a intrassubjetiva dos pares – na qual cada partícipe analisou com o que e como
contribuiu com a partícipe 4, tecendo considerações sobre como se sentiu durante o processo de
reflexão crítica desencadeado na sessão. Esses procedimentos foram utilizados com a intenção de
proporcionar “momentos interativos e dialógicos cuja finalidade será ampliar as possibilidades de
aprendizagem e de desenvolvimento sócio-cognitivo e afetivo” (FERREIRA, 2009, p. 133-134).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os estudos desenvolvidos nos ciclos de estudos reflexivos tornaram possível que os
partícipes internalizassem importantes construtos teóricos relacionados à pesquisa colaborativa, à
formação de conceitos científicos e ao ensino-aprendizagem da linguagem. Conceitos como os de
linguagem, de alfabetização, de reflexão e de colaboração foram (re)elaborados pelos partícipes,
demonstrando domínio teórico e aplicação dos referenciais eleitos para o desenvolvimento da
pesquisa.
Esses estudos também permitiram que os partícipes ampliassem os conhecimentos
concernentes à linguagem, à alfabetização, à variação linguística, a textos, a gêneros textuais e a
métodos e processos do ensino da leitura e da escrita, alterando o estado dos conhecimentos prévios
apreendidos no questionário. Nele ficou evidente que nenhuma das licenciandas-docentes
conceituou (de acordo com as categorias eleitas para análise nesta pesquisa) linguagem e
alfabetização, conforme solicitado nas questões 7 e 8, respectivamente.
No tocante às sessões reflexivas, efetivadas por meio da descrição, análise e reflexão
crítica da aula da partícipe 4, o aprendizado foi significativo, já que ao descrever, informar,
confrontar e reconstruir suas próprias ações essa docente revelou à auto percepção das ações e
forneceu instrumentos para reflexão crítica intra e intersubjetiva de todos os partícipes da pesquisa,
conforme expresso nos fragmentos que seguem:
[...] eu relacionei a teoria à prática, partindo também do que eles já sabem dos
conhecimentos prévios deles, relacionando com o que é do cotidiano deles.
[...] a aula teve contribuição no quesito segurança e confiança para meus alunos,
pois ao término da aula conversamos um pouco e vi que eles se sentiram satisfeitos
com o que fizeram naquele dia: escreveram sozinhos, formularam um conceito de
algo. Como já foi citado, a aula era sobre uma coisa que eles conheciam muito bem
o meio de transporte deles, pois sabiam pronunciar, mas não sabiam escrever a
palavra, isso foi significativo fazer algo sozinho, a aula ajudou a construir um ser
mais independente e hoje na sala de aula eles arriscam dizer as letras das palavras
estudadas em sala [...].

[...] devo ficar um pouco mais quieta, eu fico falando, falando... e acabo talvez
que não deixando eles falarem. Preciso deixar que eles participem mais sem eu
ficar só falando.
[...] se eu pudesse desenvolver novamente a aula gostaria de ter sido um pouco
mais devagar, para que eles tivessem sido um pouco mais independentes. [...] Eu
teria mudado um pouco a minha mediação, teria ficado mais calada, para que eles
fossem mais autônomos.

O expresso por essa partícipe demonstra processo reflexivo crítico, já que como
assevera Liberali (2008, p. 47), “[...] é preciso consciência do que foi feito, do que aconteceu para
que a pessoa possa chegar a novas conclusões sobre seu trabalho”.
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As novas interpretações das próprias ações permitiram que a partícipe 4 ultrapassasse
as barreiras impostas pela instituição na qual trabalha (que segundo ela “[...] me prendo a alguns
aspectos tradicionais, devido ao programa, o SESI [...]”) e adotasse a metodologia da elaboração
conceitual como caminho viável à alfabetização, notadamente a de jovens e adultos. Tal
metodologia é concebida por essa partícipe como “interessante e se torna mais fácil. É mais simples
e os alunos gostam [...]”. A experiência, de acordo com essa partícipe, serviu também para “[...]
provar que os alunos da EJA têm grande capacidade e facilidade de aprendizagem quando se
explora o que já é do conhecimento deles”. Também porque “[...] Hoje eles têm mais desenvoltura
para escreverem”.
Como podemos constar, no dito pela partícipe 4, os estudos empreendidos no processo
de pesquisa possibilitaram uma mudança significativa na prática dessa docente. Esta repercutiu na
aprendizagem dos seus alunos. Tal fato foi possível por que
O processo colaborativo reflexivo volitivo ajuda no desenvolvimento da
consciência profissional produzindo ações que conduzam à transformação de
práticas já consolidadas. Essa modalidade de reflexão abre espaços para
construções de práticas sociais mais abrangentes e complexas, pois evita
pensamentos e ações reducionistas (IBIAPINA; LOUREIRO JR.; BRITO, 2007, p.
47).

Nesse processo, todos os partícipes puderam refletir acerca do que haviam vivenciado e
apreendido. Expressões como as que seguem, expressas após o término da sessão reflexiva,
retratam bem a forma como estas consideraram o desenvolvimento deste estudo:
Realmente, agora entendo o que seja colaborar. Passamos a refletir juntas, expondo
pensamentos umas com as outras, esclarecendo questões... pude refletir e
compreender melhor e de maneira mais clara sobre a aula da partícipe 4 e suas
ações. Estou satisfeita sim (partícipe 1)
Eu achei bastante interessante essa sessão, é a primeira da qual participo. Gostei da
interação que tive com a partícipe 4, por participar e também questionar. Espero
que tenha alcançado o objetivo principal da aula, que era fazer com que a partícipe
4 refletisse sobre a sua própria aula (partícipe 5).
Eu fiquei bastante satisfeita e, confesso que pensei que poderia ter havido um
desvio da parte da partícipe 4 sobre o verdadeiro objetivo da aula. Mas depois de
questionar e refletir sobre as explicações dadas por ela pude concluir coisas
positivas da aula e de sua descrição, que foi nos apresentado no início da sessão
(partícipe 6).
É bom saber que vocês gostaram da minha aula, estou muito satisfeita, pois pensei
que havia feito tudo errado (risos). Aprovaram algumas coisas do modo como
ministrei e apliquei o método... foi muito bom! E, espero, que as críticas me
ajudem bastante futuramente. Obrigada pela participação e colaboração de todas
vocês (Partícipe 4).

Considerações como estas nos detalham que essa metodologia trouxe grandes
contribuições a consecução de nossos objetivos de pesquisa, não apenas pelo fato de ter
possibilitado para as partícipes o processo crítico e contínuo de reflexão, mas, sobretudo, porque a
cada consideração dada era perceptível maior envolvimento consciente de todas, provocado pela
[...] atividade mental, o olhar para nós mesmos, em que questionamos pensamentos, teoria
formal e experiência concreta; é um diálogo volitivo com a realidade, olhar para fora, em
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que refletimos e refratamos os conteúdos externos, interpsicologicamente construídos, e os
internos, formados intrapsicologicamente por meio da apropriação individual e subjetiva
dos significados existentes no contexto sócio-histórico” (IBIAPINA, 2008, p. 21).

A apropriação dos conteúdos estudados tornou possível associações mais consistentes
entre a teoria e a prática, favorecendo a sede de conhecimento que possibilitou a (re)organização do
processo ensino-aprendizagem da linguagem.
CONCLUSÃO
O desenvolvimento deste projeto representou um importante estudo relacionado ao
ensino-aprendizagem da linguagem, haja vista que uniu bases teóricas e metodológicas coerentes;
pesquisadores das áreas da educação e da linguagem e um contexto formativo docente e também de
atuação profissional (salas de aulas dos licenciandos-docentes, partícipes da pesquisa).
O envolvimento dos professores na pesquisa, como afirma Brito (2007, p. 13)
[...] constitui uma via que poderá ajudá-lo a compreender os fundamentos de suas ações,
deixando emergir a compreensão de que a pesquisa e a reflexão são imprescindíveis ao
desenvolvimento profissional dos professores, considerando-se que, por intermédio dessas
atividades, amplia-se o nível de consciência sobre a prática e seus meandros.

Isto foi constatado neste estudo que contribuiu para além da formação/atuação dos
partícipes da pesquisa, colaborou com a ampliação dos estudos relacionados à formação de
conceitos e ao ensino-aprendizagem da linguagem.
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FUNDAMENTOS PARA A MACRO - E MICROESTRUTURA DE UM
GLOSSÁRIO ONOMASIOLÓGICO DE FRASEOLOGISMOS ESPANHÓIS
Maria Evânia Pinheiro de Albuquerque1; Márcia Socorro Ferreira de Andrade2.

RESUMO: O objetivo da presente pesquisa foi analisar e discutir os fundamentos
epistemológicos da Fraseologia (CORPAS PASTOR, 1996), da Lexicografia
(WELKER, 2004) e das teorias da Metáfora (LAKOFF e JOHNSON, 1980) a fim de
elaborar a base teórica e metodológica para a futura produção de um glossário
monolíngue, com macroestrutura onomasiológica, abrangendo locuções verbais da
língua espanhola pertencentes ao domínio das emoções. Os procedimentos
metodológicos adotados se basearam nos pressupostos de uma pesquisa não
experimental e com enfoque qualitativo. Inicialmente, realizamos uma revisão
bibliográfica das fontes indiretas disponíveis sobre estudos na área da Fraseologia,
Lexicografia e Teorias da Metáfora, o que nos resultou na adoção da definição e
classificação de Corpas Pastor (1996) para locuções verbais, e numa macroestrutura
onomasiológica para o futuro glossário, baseada em metáforas conceituais.
Posteriormente, selecionamos, através de uma pesquisa de levantamento, o primeiro
grupo de fraseologismos a comporem o corpus para a futura confecção dos verbetes do
glossário.
PALAVRAS- CHAVE: Fraseologia; Lexicografia; Metáfora Conceitual.
INTRODUÇÃO
Iniciamos nossa pesquisa buscando compreender o conceito de fraseologia.
Recorremos a teóricos como Corpas Pastor (1996) e Ruiz Gurillo (2001) para
realizarmos um estudo bibliográfico. Passamos a conhecer os conceitos e as
classificações de Fraseologia adotadas pelos principais estudiosos da área e a partir
dessas primeiras leituras, optamos por adotar a taxonomia de Corpas Pastor (1996) para
o fenômeno fraseológico.
Durante nossas análises sobre Lexicografia, adotamos conceitos de autores como
Durán e Xatara (2006), Haensh e Omeñaca (2004), Bajo Pérez (2000) e Welker (2004).
Essas leituras resultaram em um artigo completo, cujo título foi OS DICIONÁRIOS E
O ENSINO DE ESPANHOL COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA, com publicação nos
anais do II Colóquio Nacional de Linguagem e Discurso (II CONLID), realizado em
dezembro de 2011 na UERN (Universidade do Estado do Rio Grande do Norte), em
Mossoró/RN. Neste texto, mostramos as diferentes classificações para dicionário e os
diferentes tipos que há.
Adotamos a classificação de Welker (2004) para discorrer a respeito dos tipos de
dicionários. Publicamos também um resumo com o título: OS DICIONÁRIOS E AS
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Universidade do Estado do Rio Grande do Norte; campus Central. Email: m.evania.albuquerque@gmail.com.
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LÍNGUAS ESTRANGEIRAS: O QUÊ? COMO? QUANDO?, no I Colóquio do
GEPPELE, evento realizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Práticas de
Ensino e Formação de
Professores de Língua Espanhola da UFC (Universidade
Federal do Ceará), em Fortaleza/CE em novembro de 2011.
Em relação à Metáfora Conceitual, realizamos um estudo bibliográfico, buscando
compreender a teoria de Lakoff e Johnson (1980). A teoria da metáfora conceitual foi
formulada por George Lakoff e Mark L. Johnson no final da década de 1970. Essa
teoria pode ser útil para o ensino de fraseologismos; pois, segundo alguns
psicolinguistas as unidades fraseológicas fazem parte de um sistema metafórico
coerente que explica muito da forma que nos expressamos. Daí sugerirmos uma
ordenação desse tipo de léxico a partir de uma macroestrutura onomasiológica com base
em metáforas conceituais subjacentes. Entendemos que muitos dos fraseologismos
usados para expressar emoções, como a RAIVA, são gerados a partir de conceitos
metafóricos.
Nesse momento de nossas reflexões, buscamos saber como a Metáfora Conceitual
pode contribuir para a aquisição de fraseologismos por parte de falantes estrangeiros.
Como resultado, propomos a elaboração de um glossário com fins didáticos, cuja
macroestrutura seja baseada em metáforas conceituais; pois, conforme Kövecses (2002),
podemos afirmar que a teoria da metáfora conceitual tem grande utilidade didática para
o ensino de unidades fraseológicas, visto que através da compreensão da metáfora
conceitual, podemos entender os domínios conceituais existentes.
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 outras palavras, efetuamos uma pesquisa qualitativa em
uma abordagem fenomenológica.
Os procedimentos metodológicos adotados se basearam numa revisão bibliográfica
das fontes indiretas disponíveis sobre Fraseologia, Lexicografia e Teorias da Metáfora,
o que nos resultou na adoção da definição e classificação de Corpas Pastor (1996) para
fraseologismos, e numa macroestrutura onomasiológica para o futuro glossário, baseada
em metáforas conceituais.
Devido a problemas que nos impediram realizar a coleta das locuções, adotamos as
mesmas expressões coletadas por Andrade (2007), a qual executou uma busca manual,
ou seja, verbete por verbete nos seguintes dicionários: Dicionario fraseológico del
español moderno (FERNANDO VARELA e HUGO KUBART, 1994), do Diccionario
de locuciones verbales para la enseñanza del español (PENADÉS MARTÍNEZ, 2004)
e do Diccionario para la enseñanza de la lengua española para brasileños (SEÑAS,
2001). As locuções são fornecidas na seção a seguir e os protótipos de macro- e
microestrutura também.
A Lexicografia é a ciência encarregada de elaborar, organizar, definir e classificar as
obras lexicográficas, ou seja, os dicionários, glossários etc. Por dicionário entendemos
um tipo de obra lexicográfica, impressa ou digital, onde se registra uma considerável
quantidade de palavras ou expressões de uma língua ou mais, geralmente organizadas
em ordem alfabética ou por temas. Apresentando além de conceito ou definição dos
léxicos, informações gramaticais, semânticas e exemplos de uso. Chegamos a esta
definição após nossas análises e comparações do que definiam os autores que lemos.
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No que diz respeito à classificação dos dicionários, essas variam segundo os parâmetros
classificatórios adotados pelos autores.
Adotamos a classificação de Welker (2004). Ele divide os dicionários em
impressos e computadorizados, monolíngües e bilíngües/multilíngües e em gerais e
específicos. É importante também colocar que há diferença entre dicionário,
enciclopédia e glossário. Este último, segundo Haensch e Omeñaca (2004, p. 53), é “...
un repertorio o listado, generalmente no muy extenso, de palabras que pertencen a un
subconjunto de léxico...”.
A macroestrutura dos dicionários é responsável por determinar como os verbetes
serão organizados. Os dicionários semasiológicos, por exemplo, sempre são organizados
em ordem alfabética. Já a microestrutura, refere-se ao modo como se organizam os
lemas, ou melhor, “... cada una de las palabras que se definen en un dicionário”.
(DICIONÁRIO VOX, 2006, p 409).
Os procedimentos metodológicos seguiram a seguinte ordem: elaboração de um
protótipo para a microestrutura e para a macroestrutura do futuro glossário de
fraseologismos do espanhol. O método usado foi o comparativo, visto que comparamos
vários dicionários e a partir dos modelos analisados selecionamos os elementos a
comporem o nosso protótipo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As locuções coletadas foram as mesmas sugeridas por Andrade (2007):
Arder la sangre;
Calentar la sangre;
Echar chiribitas;
Echar chispas;
Echar fuego por los ojos;
Echar humo;
Echar lumbre;
Encender la sangre;
Estar fuera de si;

Estar hasta el gorro;
Estar hasta la coronilla;
Hervir la sangre;
Quemar la sangre;
Sacar de sus casillas;
Salir de quicio;
Salir de sus casillas;
Subir la sangre a la cabeza;
Tener frito a alguien.

Como resultado, elaboramos um protótipo de microestrutura para o futuro glossário,
conforme modelo a seguir:
echar fuego por los ojos (locución verbal).: manifestar gran enfado o rabia.
Ejemplo de uso: Venía echando fuego a causa del vidrio que le rompieron.
A microestrutura de um dicionário ou glossário é responsável por organizar e definir
as informações que compõem as entradas. De modo geral, encontramos num verbete:
(1) a classe gramatical a qual pertence a palavra da entrada; (2) sua definição e (3) um
exemplo de uso. É importante colocar que essa estrutura muda de acordo com o tipo de
dicionário.
Já o termo macroestrutura caracteriza-se, sobretudo, pelo tipo de ordenação dos
verbetes: se é onomasiológico ou semasiológico. Normalmente, dicionários cujo
objetivo é a produção adotam o primeiro tipo de macroestrutura. Optamos por adotar
uma ordenação onomasiológica dos verbetes. Desse modo, os verbetes serão
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organizados de acordo com a metáfora que licencia as locuções. No nosso caso,
pretendemos que o glossário aborde locuções específicas das emoções.
Assim sendo, os verbetes que expressam, por exemplo, a emoção RAIVA; seriam
listados sob o rótulo RAIVA, conforme abaixo:
RABIA
echar fuego por los ojos (locución verbal).: manifestar gran enfado o rabia.
Ejemplo de uso: Venía echando fuego a causa del vidrio que le rompieron.
(…)
Visto que para esta emoção existem nas diferentes culturas diferentes metáforas
conceituais que se lexicalizam de diferentes formas, sugerimos que abaixo do nome
RABIA sigam-se as respectivas metáforas conceituais e; estas, por sua vez, serão
seguidas pelas locuções por elas licenciadas. Assim, teríamos:
Emoción: RABIA
Metáfora conceptual: LA RABIA ES FUEGO
Ejemplos de locuciones licenciadas por esta metáfora:
echar fuego por los ojos (locución verbal).: manifestar gran enfado o rabia.
Ejemplo de uso: Venía echando fuego a causa del vidrio que le rompieron.
(…)
Deve-se salientar que a pesquisa é muito complexa e; este primeiro momento, é
apenas o seu início. Deve-se proceder, então, a novas etapas, pois vários elementos
ficaram de fora nesta primeira, como, por exemplo, a investigação sobre que metáforas
conceituais de fato licenciam as locuções que comporão o glossário. Outro elemento
que falta estudar refere-se às variedades linguísticas dessas locuções.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dado o caráter introdutório deste projeto, com finalidade de abrir o caminho
teórico para a elaboração dos procedimentos metodológicos da elaboração do
mencionado glossário, obviamente não seria possível, em apenas um ano de leituras,
fornecermos o protótipo final de macro- e microestrutura completas. Necessário se faz a
continuidade desta pesquisa, portanto, nas próximas etapas deste projeto, objetivaremos
dar continuidade ao que foi aqui iniciado, visto que o trabalho lexicográfico é
reconhecidamente demorado e, normalmente, levado a cabo por uma equipe, deixamos
aqui as contribuições até o momento alcançadas, além da certeza da necessidade de
continuidade do presente estudo.
AGRADECIEMNTOS
À professora Me. Márcia Socorro Ferreira de Andrade, pelo apoio, dedicação e
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MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS DE MOSSORÓ: PRODUÇÃO
DISCURSIVA
Pâmela Suélly Praxedes de Paiva Fernandes1
Ana Maria de Carvalho2

RESUMO: Este artigo se configura em uma apresentação dos resultados da pesquisa PIBIC
(2011/2012), a qual está vinculada ao Projeto Acontecimentos na história de Mossoró e produção
discursiva da cidade como lócus de cultura – efeitos do poder. Trata-se de uma investigação de
caráter qualitativo e interpretativista que foi desenvolvida à luz dos suportes teórico e
metodológicos da Análise do Discurso de orientação francesa e das contribuições advindas dos
Estudos Culturais, cujo objetivo principal foi descrever/interpretar a construção discursiva da cidade
de Mossoró enquanto local de cultura. Para execução da pesquisa, recorremos aos dispositivos
analíticos como formação discursiva e ideológica, memória e interdiscurso e selecionamos como
corpus enunciados que circulam em folders, oriundos do poder local ou em site da prefeitura
Municipal desta cidade e que versam sobre suas manifestações artístico-culturais, as quais, na sua
maioria são representativas da História dessa cidade, como é o caso da Festa da Liberdade em que
se destaca na sua programação o desfile cultural - Cortejo da Liberdade e a peça teatral - Auto da
Liberdade, que fazem alusão a estes episódios históricos: Abolição da Escravatura (1883), O
Motim das Mulheres (1875), O Primeiro Voto Feminino da América Latina (1928) e A Expulsão do
Bando de Lampião (1927). A análise apontou que nas manifestações artístico-culturais instaura-se
uma regularidade que se manifesta pela recorrência a fatos históricos da cidade que inscreve a
memória no espaço urbano e associa os feitos do passado à história do presente.
PALAVRAS- CHAVE: Discurso. Manifestações artístico-culturais. Poder local. Memória.
INTRODUÇÃO:
Este trabalho vincula-se ao Projeto PIBIC (2011/2012) intitulado Acontecimentos na
história de Mossoró e produção discursiva da cidade como lócus de cultura – efeitos do poder, e
que, por sua vez, apresenta-se como um desdobramento de um Projeto maior, ligado ao
CNPq/Edital Universal que vem sendo desenvolvido pelo Grupo de Estudos do Discurso da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – GEDUERN.
Trata-se de uma investigação que partiu de questionamentos a respeito de Mossoró
como “cidade da cultura”, como assim é levada a ser conhecida, com a preocupação de
compreender os efeitos de sentido que são produzidos sobre essa cidade, a partir das manifestações
artístico-culturais que nela e para seu povo são celebradas.
Nas manifestações cultuais realizadas nessa cidade interiorana observamos uma ordem
de discurso específica, que retoma e festeja episódios de seu passado, tais como: a) O motim das
mulheres – movimento ocorrido em 1875, liderado por Ana Floriano, que na companhia de mais de
trezentas mulheres saíram às ruas, armadas com utensílios domésticos para protestarem contra o
alistamento dos seus filhos e maridos para a Guerra do Paraguai; b) A libertação dos escravos em1883 (cinco anos antes da Lei Áurea); c) A resistência ao bando de Lampião em 1927 e d) O
primeiro voto feminino na América Latina – de Celina Guimarães em 1928. Tais fatos são
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lembrados e enaltecidos na peça teatral “Auto da liberdade” e no “Cortejo da Liberdade”, eventos
esses que se inserem na Festa da Liberdade, maior manifestação cultural da cidade, que ocorre no
mês de setembro, de cada ano.
Esses fatos históricos são acontecimentos que deram vez e voz a uma série de
modalidades enunciativas e práticas não discursivas, possibilitando a construção de uma identidade
cultural sob os signos de cidade da liberdade, da resistência e da vanguarda. Consideramos assim a
celebração desses fatos como acontecimento discursivo que, sob o olhar do analista do discurso,
será analisado a partir das regularidades inscritas na materialidade do corpus observando seu
funcionamento em termos dos efeitos de sentido que são produzidos na construção de uma
identidade mossoroense.
De modo específico, nosso intento maior, com base nesse estado de coisas e à luz da
Análise do Discurso de linha francesa, é tentar mostrar a partir de enunciados inscritos em folders
ou em site da Prefeitura Municipal na propagação de eventos culturais, aqui escolhido a Festa da
Liberdade, o modo como essas ideias produzem sentidos sobre a cidade e o povo mossoroense e o
modo como essas falas se entrelaçam com o discurso político para constituírem um dispositivo
cultural específico em Mossoró, com seus “jogos de verdade”. Assim, para dar conta da
investigação, tomamos como objetivo central descrever/interpretar a construção discursiva da
cidade de Mossoró enquanto local de cultura.
Consideramos que uma investigação dessa natureza poderá contribuir com elementos
teóricos e metodológicos para a interpretação da produção de sentidos na linguagem vista na sua
relação com a História, para a compreensão da noção de cultura que circunda o espaço histórico,
político e social gestada nas ações do poder local, além de aprofundar a análise dos enunciados que
compõe o corpus de nossa pesquisa junto ao CNPq ao qual esse projeto PIBIC está associado.
MATERIAL E MÉTODOS
Seleção, organização e modos de tratamento dos enunciados
Em busca de um posicionamento metodológico que desse conta do objeto, da
problemática e dos objetivos desta pesquisa, fundamentamo-nos a partir de leitura de autores
reconhecidos no campo da Análise do Discurso de orientação francesa, entre os quais vale destacar,
Gregolin (2001; 2004; 2006) e Orlandi (2004), entre outros, cujas propostas procuram descrever e
interpretar as produções de sentido, realizadas por sujeitos históricos, por meio da materialidade da
linguagem. Também nos embasamos em autores advindos dos Estudos Culturais, especialmente nas
propostas de Hall (2006) que entende que toda prática social é cultural e, por conta disso, são
práticas de significação.
Assim, ao entrelaçar referenciais teóricos de campos diferenciados do saber como da
Análise do Discurso e dos Estudos Culturais, implicou que metodologicamente trilhássemos um
caminho discursivo e problematizador, o qual só foi possível concretizar por meio de uma análise
de caráter interpretativista. Quanto ao tratamento dos dados, esta pesquisa configurou-se numa
investigação de cunho qualitativo (BAUER e GASKELL, 2008), o que significa dizer, um tipo de
investigação que não usa modelos estatísticos para explicar os dados, mas, sim, que lida com
interpretações das realidades sociais. Dessa forma, seguiu um protótipo investigativo que se
preocupa com a compreensão, a interpretação do fenômeno, considerando principalmente, o seu
significado e sua relevância para os estudos da linguagem.
Queremos entrever que a interpretação, na perspectiva aqui adotada, não se restringe à
decodificação dos signos, nem se limita ao desvendamento dos sentidos exteriores ao texto, mas as
duas coisas ao mesmo tempo: como enfatiza Gregolin (2001, p. 61), é “leitura dos vestígios que
exibem a rede de discursos que envolvem os sentidos, que leva a outros textos, que estão sempre à
procura de suas fontes, em suas citações, em suas glosas, em seus comentários”.
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Nessa direção, tomamos por base o modelo metodológico da Análise do Discurso,
campo do saber que se institui não só como teoria, mas como metodologia, em que o analista do
discurso trabalha com enunciados efetivamente produzidos, em sua irrupção de acontecimento,
objetivando compreender as condições que possibilitaram sua emergência em certo momento
histórico. Isto é, trata-se de uma análise que toma os discursos na dimensão de sua exterioridade,
partindo do linguístico para enxergar o que nele se inscreve, como o social, o histórico e o
ideológico. Melhor explicando, no nosso proceder investigativo, seguimos a movimentação dos
enunciados, em busca de captar os efeitos de sentido que são por estes enunciados produzidos, ou
seja, detectar os sentidos que são produzidos sobre Mossoró a partir de enunciados que circulam em
folders ou em site da Prefeitura Municipal, que versam sobre as manifestações artístico-culturais da
cidade.
Nesses termos, para dar conta de nossa pesquisa foi preciso adotar certos
procedimentos, os quais já anunciados no Relatório Parcial do PIBIC - entregue em janeiro de 2012,
que sumariamente destacamos: a) Estudos de textos de embasamento teórico e metodológico, b)
montagem de um arquivo com enunciados provindos do poder local e de outros dizeres que versam
sobre as manifestações artístico-culturais da cidade, e que estão inscritos nos variados gêneros
discursivos e c) a seleção e organização do corpus, o qual se constituiu daqueles enunciados (os
quais veremos analisados neste trabalho) que acreditamos serem bem representativos para a
indicação de uma pequena mostra de análise sobre Mossoró, sua cultura e seu povo.
Na observação do corpus pudemos analisar de que forma os enunciados são utilizados
para a produção de efeitos de sentido; o que se tornou possível, graças à recorrência às categorias
analíticas como: a) Formação discursiva (FD) – diz respeito ao que se pode dizer em determinada
época e espaço social, a partir de condições de produção específicas, historicamente definidas; b)
formação ideológica – significa o conjunto de atividades e de representações que se relacionam
mais ou menos diretamente às posições de classes em conflito umas com as outras; c) memória
discursiva – trata-se de acontecimentos exteriores e anteriores ao texto e de uma interdiscursividade,
que reflete materialidades que intervêm na sua construção e d) interdiscurso – são os variados
discursos, vindos de diferentes momentos históricos e de diferentes lugares sociais, entrelaçados no
interior de uma FD (FERNANDES, 2008).
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Análise discursiva das manifestações artístico-culturais em Mossoró
Como forma de rememorar um passado “de gloria”, marcado por lutas, resistência e
pioneirismo (assim se manifesta nos dizeres sobre a cidade), a Secretaria de Cultura do Município
cria a Festa da Liberdade e insere em sua programação, além de outras atividades, dois
representativos eventos: como já foi dito anteriormente, o Auto da Liberdade que em quatro atos
encena os fatos históricos e o Cortejo da Liberdade, evento que se apresenta como ápice e
fechamento da festa, reunindo centenas de pessoas a desfilar pelas principais ruas da cidade, para
relembrar também os feitos históricos e celebrar, principalmente, a data magna da cidade, dia 30 de
setembro, marco da libertação dos escravos em Mossoró, ocorrido cinco anos antes da Lei Áurea.
A Festa da Liberdade é um evento já consolidado no calendário mossoroense que une o
entretenimento aos aspectos sociais que marcaram a história e a cultura do povo. Vejamos abaixo, o
que essa festa, aos olhos de quem a promove, representa:
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Nesse recorte retirado de uma página de um folder lançado pela Prefeitura de Mossoró,
observamos em letras garrafais o destaque que se quis dar à Festa da Liberdade. Ela “representa o
PIONEIRISMO”. Tais práticas discursivas do poder local reforçam esses discursos enaltecendo a
cidade com seu ideal de liberdade e pioneirismo, associados principalmente aos fatos: Abolição da
Escravatura, em 30 de setembro de 1883, sendo Mossoró pioneira em libertar seus escravos e O
Primeiro Voto Feminino da América latina, da mossoroense Celina Guimarães em 1928. Assim,
essa identidade libertária e vanguardista, construída no passado, é valorizada no presente,
produzindo um trabalho que busca justificar a figura atual do sujeito mossoroense como ainda
sendo um povo imbuído dos sentimentos de liberdade e de vanguarda.
A partir dessas manifestações artístico-culturais podemos observar a constante
reafirmação de Mossoró como pioneira, libertária e também resistente. Tais sentidos são
disseminados em um movimento que mescla passado e presente histórico e que gestados pelas
formações discursivas presentes na cidade, contribuem para produção da identidade do povo
mossoroense. Vejamos o que se inscreve no quadro abaixo:

ISBN 978-85-7621-051-1

Anais do VIII SIC

1537

Percebemos que a partir do primeiro enunciado, “30 de setembro é um momento de
celebração”, a data é enaltecida por representar um marco na história de Mossoró – libertação de
seus escravos - como também por relembrar não só esse fato, mas aqueles também “marcantes”,
selecionados para compor a historiografia da cidade e que mostram a “bravura”, a “coragem”,
“resistência” e “pioneirismo” de seu povo. Com isso, podemos entrever que, na materialidade
discursiva apresentada, efeitos de sentido são produzidos – de povo resistente, corajoso e valente com os quais o poder local quer que seu povo se identifique.
Conforme Hall (2006, p. 50), as manifestações culturais é um discurso, ou seja, “um
modo de construir sentidos que influencia e organiza tanto nossas ações quanto a concepção que
temos de nós mesmos”. Assim, ao produzir sentidos, com os quais podemos nos identificar, as
culturas constroem identidades. Dessa forma, podemos dizer que a partir de eventos culturais, como
esses aqui em pauta, identidades são fabricadas, e essa construção se dá a partir dos sentidos que
são produzidos e que vão se sedimentando na memória do corpo social.
Assim, nesse movimento da promoção cultural, o poder público municipal elege os
herois e os fatos que devem ser celebrados, tornando-os mitos para serem encravados na memória
de seu povo e, dessa forma, enquanto exclui uns, destaca exatamente aqueles que se revelam
potencialmente capazes de emitir ordens e exemplos para a (re)construção imaginária de uma
identidade mossoroense.
CONSIDERAÇÕES
Ao estabelecer critérios para pensar o discurso do poder local sobre as manifestações
artístico-culturais da cidade, implicou admitir que todo discurso é produzido em condições
específicas, numa ordem institucionalizada e por relações de poder.
Pelo que foi demonstrado na análise, é perceptível o efeito de sentido que se quer
atribuir ao povo de Mossoró ao celebrar e sacralizar seu passado de “glória”, que a partir do qual o
imaginário do mossoroense nutre-se dessa imagem de que o presente poderá ser uma realidade
determinada pelos fatos heroicos do passado.
Nessa direção, podemos inferir que a construção e a propagação recorrente desse
discurso político apontam que o poder municipal se torna porta-voz desse passado “glorioso” e por
meio dos eventos culturais celebra e sacraliza a “história do vencedor” (BENJAMIN, 1985). Melhor
explicando, por meio da repetição teatralizada, festejada do passado, em que a memória é
constantemente reativada, a Festa da Liberdade se institui como uma “arma” que o poder local
utiliza na luta pela (re)construção de uma identidade mossoroense, de um povo bravo, pioneiro e
libertário.
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MANUSCRITOS AUTÓGRAFOS DO POETA JOÃO LINS CALDAS
Jéssica Aline Lopes da Silva1; Cássia de Fátima Matos dos Santos2

RESUMO: O objetivo desta pesquisa foi aprofundar a investigação sobre a poesia do poeta
potiguar João Lins Caldas (1888-1967) para fins de publicação de obra inédita e ampliação dos
estudos da literatura local. Os documentos pesquisados foram 03 (três) cadernos manuscritos, da
década de 1920, que fazem parte do espólio do poeta, digitalizado pela coordenadora desta
pesquisa, durante o seu doutorado, no período de 2007-2010. A metodologia desenvolveu-se a partir
de estudos de textos teóricos sobre o manuseio de manuscritos autógrafos, tratados aqui como
fontes primárias. Também lidou com a digitação de manuscritos digitalizados, cuja técnica consiste
em ampliar os documentos para visualização e transcrição, envolvendo critérios como
reconhecimento de letras, revisão, conferência com o original, nova revisão, catalogação de poemas
e organização dos arquivos digitais. Os resultados demonstraram que os poemas dos três cadernos
selecionados abordam, em parte, temáticas semelhantes àquelas já identificadas por Santos (2010),
tais como: a melancolia, a nostalgia, um lamento permanente diante do que não realizou e uma
visão crítica de si. Ainda, volta-se para a sociedade que o cerca, apontando dramas sociais, como a
pobreza, por exemplo. Relativo ao período modernista, no qual o conjunto de poemas se insere,
embora de modo não exclusivo, percebeu-se uma relação com esta estética por meio do diálogo
com elementos da modernidade. Evidencia-se a recorrência de um tom romântico e da permanência
da forma parnasiana em boa parte dos poemas. Enfim, sua poesia “moderna” mistura-se ao
romântico e à forma parnasiana, colocando-o como romântico e moderno, contraditório e
enigmático.
PALAVRAS-CHAVE:
Memória literária. Poesia potiguar. Manuscritos. João Lins Caldas.
INTRODUÇÃO
O Rio Grande do Norte possui uma grande quantidade de poetas cujas obras têm
propiciado diversas pesquisas. A memória literária local tem ocupado o interesse de muitos
pesquisadores no estado, constituindo-se em um campo de debate importante. Os trabalhos de
Araújo (1995; 1997), Gurgel (2001), Duarte e Macedo (2001; 2003); Duarte (2008), Ferreira (2000;
2008), Costa (2000, 2008) Caldas (2009) e Santos (2010), dentre outros que se encontram em
andamento, são exemplos da pesquisa sistemática na academia. Na UERN, a linha de pesquisa
Literatura, ensino e memória cultural3 discute essa problemática desde 2006, quando se deu o início
do projeto de iniciação científica, intitulado “A literatura no RN: a contribuição do Vale do Açu”,
desenvolvido com o apoio do PIBIC UERN, edição 2006-2007. Com essa pesquisa, foi possível
construir um panorama dos poetas da cidade, catalogando aqueles com obras publicadas e aqueles
cujos escritos nunca vieram a público, sob a forma de livro. Ressalta-se que o projeto vislumbrou
poetas ditos eruditos e populares, no entanto, o caminho escolhido para se dar continuidade e se
aprofundar a pesquisa foi voltado para os poetas eruditos. Essa escolha se deu a partir do que a
pesquisa mesma apontou, quer dizer, os textos que estavam mais imediatamente ao alcance do
pesquisador é que foram escolhidos para a continuidade do processo de pesquisa e por ser a área de
interesse da pesquisadora. Dentro do universo sistematizado naquele primeiro projeto, um autor
despertou o interesse particular da coordenadora da pesquisa. O poeta João Lins Caldas (18881967), nascido em Canguaretama, RN, mas cedo tendo migrado para a região de Assu, constava
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entre os poetas cujos poemas mereceram um olhar mais detido da pesquisadora. O ponto de partida
foi um único livro do autor, publicado sob o título de Poética (1975), o qual reunia 60 poemas,
lançado postumamente. Daí para se saber mais sobre os manuscritos do poeta foi um passo. Diante
do volume de manuscritos que se tomou conhecimento ainda em 2006, pôde-se obter uma dimensão
do alcance da pesquisa. O doutorado possibilitou uma visão da produção poética do autor,
delineando-se temas, forma poética, estilo literário, atualidade das temáticas, dentre outros. Tudo
isto desencadeou na orientadora deste projeto um desejo de conhecer e fazer conhecer a poética do
autor, não somente por ser literatura local, mas especialmente por ser uma poesia que aborda, por
um lado, temas instigantes como a morte, a melancolia, Deus, a infância, a modernização da
sociedade, o campo, a cidade, etc; e, por outro, por apresentar uma construção poética singular,
capaz de dialogar com vários poetas da tradição ocidental. Durante o doutorado, foi feita a
organização do espólio, por meio da digitalização de 50 cadernos manuscritos, o que facilitou o
manuseio com originais tão frágeis. A pesquisa nesse material resultou na publicação do livro
Poeira do Céu e outros poemas, em 2009, pela editora da UFRN, com apoio do Núcleo Câmara
Cascudo de Estudos Norte-rio-grandenses (NCCEN). O livro reúne um conjunto de 360 poemas,
incluídos também os poemas do livro Poética, uma vez que a edição deste já estava esgotada. Em
2010, foi defendida a Tese de doutorado “Vaga-lume na treva: a poesia de João Lins Caldas”, pelo
Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem – PPgEL, da UFRN. A pesquisa de
doutorado foi desenvolvida com o corpus selecionado do livro organizado e publicado em 2009,
uma vez que esse trabalho compôs os estudos do doutorado como um todo. No entanto, grande
parte dos manuscritos do autor está ainda por ser pesquisada, embora se saiba que boa parcela deles
não pode mais ser resgatada, pois muitos manuscritos se encontram danificados, tornando-se
praticamente impossível a sua decifração. Mesmo assim, há os cadernos que podem ser
pesquisados, ao menos em parte. Diante disso e do que já foi exposto, sentiu-se a necessidade da
continuação da pesquisa nos manuscritos, pois são textos inéditos e que provocam a curiosidade da
pesquisadora. A pergunta que se faz é: como se constitui a poesia do autor nos demais manuscritos
ainda desconhecidos? Focalizando para este projeto, perguntou-se: Há nos demais cadernos do
autor, especialmente os que foram escritos nos anos 1920, alguma diferença significativa do que foi
pesquisado nos textos já publicados? Há alguma conexão entre a produção desse período com o que
era feito por outros autores e pelo fato de ele estar, na época, morando no eixo Rio-São Paulo?
Responder a essas perguntas justificou a necessidade de se elaborar o projeto, para o qual se
elegeram os seguintes objetivos específicos: 1. Proceder à leitura pormenorizada dos cadernos
manuscritos e digitados, para a identificação de aspectos singulares da lírica de João Lins Caldas e
para a continuidade dos já identificados por Santos (2010); 2. Identificar em que medida a poética
do autor se diferencia, sob o ponto de vista da forma, dos poemas já publicados em Poeira do Céu e
outros poemas (2009); 3. Caracterizar literariamente o novo conjunto de poemas selecionados, para
a ampliação do espectro de compreensão da lírica do autor e, por extensão, descoberta de novas
facetas dessa lírica; 4. Organizar os poemas digitados para publicação de um livro por meio de
editais públicos.
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa define-se como qualitativa e documental, cujos documentos são manuscritos
autógrafos tratados como fontes primárias. A primeira etapa da pesquisa foi a leitura e discussão
dos textos sobre a pesquisa com manuscritos, a fim de se aprender o manuseio adequado com tais
textos; o livro Poeira do céu e outros poemas, sendo a obra que reúne os poemas do autor, foi
leitura feita concomitante aos textos referentes à pesquisa nos manuscritos; feito isto, partiu-se para
a digitação dos cadernos manuscritos selecionados para a pesquisa. Por intermédio da leitura dos
poemas já publicados do autor, observou-se que a sua poética é, em boa dose, complexa, de difícil
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decifração. Por meio dessa atividade, no entanto, foi possível identificar aspectos da etapa seguinte,
tornando-a menos difícil.
A digitação dos três cadernos manuscritos do poeta escritos na década de 1920 obrigou
o uso constante do computador, uma vez que os cadernos manuscritos foram organizados em
arquivos digitalizados. Foram selecionados 03 cadernos manuscritos de um conjunto de 50 cadernos
que compõem o arquivo do poeta, organizado por Santos (2010). Os textos manuscritos encontramse em condições variáveis de conservação, indo de bom a péssimo, caracterizando-se por uma letra
cursiva de difícil compreensão, alguns trechos com sujidades, mofados, rasurados e/ou rasgados,
conforme demonstram-se nas figuras 1, 2 e 3, abaixo:
Figura 1 – Manuscrito digitalizado em bom estado de conservação

Fonte: Manuscritos digitalizados – Foto 06, caderno nº 18
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Figura 2 – Manuscrito digitalizado em estado de conservação regular

Fonte: Manuscritos digitalizados – Foto 123, caderno nº 17
Figura 3 – Manuscrito digitalizado em péssimo estado de conservação

Fonte:Manuscritos digitalizados – Foto 5, caderno nº 29
Como a quantidade de poemas digitados era grande, demandou-se bastante tempo para
o trabalho de transcrição, uma vez que cada poema precisa ser revisto várias vezes. Para efeito
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quantitativo, importa saber o número de poemas digitados no conjunto dos três cadernos4, a saber:
Caderno nº 17: 111 poemas longos e curtos; Caderno nº 18: 10 poemas longos; Caderno nº 29: 09
poemas longos; totalizando 130 poemas, conforme se demonstra melhor no quadro abaixo:
Quantificação de cadernos pesquisados
Quantidade de Cadernos Quantidade
de
manuscritos
poemas digitados
Caderno nº 17
111
Caderno nº 18
10
Caderno nº 19
09
Total 03 cadernos
130 poemas
Fonte: própria
O trabalho de transcrição de documentos manuscritos necessariamente exige a revisão
detida, tarefa que é feita por meio da comparação detalhada entre o manuscrito e o documento
digitado. Sendo assim, foi necessária a revisão de cada termo, cada verso, cada estrofe e, por fim, o
poema completo. A conferência dos documentos digitados com os originais digitalizados implicou
em revisar os seguintes itens: reconhecimento da ortografia do autor, comparando letras,
acentuação, pontuação, significado de palavras, o que o obrigou uma consulta constante ao
dicionário, tendo em vista atualização ortográfica e o uso constante de termos arcaicos (a consulta
ao dicionário facilitou muitas vezes a descoberta do termo adequado, pois descobria-se que
determinado vocábulo existe, apesar de não ser mais comumente usado); organização de notas;
impressão, revisão, nova conferência.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Considerando os objetivos do projeto, os resultados demonstram que o trabalho com o
texto manuscrito, especialmente levando em conta o estado de conservação em que se encontram os
que aqui foram pesquisados, demanda mais tempo do que inicialmente se projetou. A constante
necessidade de conferência exige do pesquisador jovem muita perspicácia e conhecimentos que o
grau de iniciante ainda não detém. Nesse sentido, a transcrição dos poemas, por meio da digitação a
partir do texto manuscrito digitalizado, necessitou de uma revisão apurada, de modo que alguns
ainda serão revistos. Sendo assim, nem todos os poemas ficaram completamente acabados, isto é,
prontos para edição. Eles necessitarão, portanto, de uma revisão mais detida sob o olhar mais
experiente da coordenadora da pesquisa.
No tocante à “identificação de aspectos singulares da lírica de João Lins Caldas e da
continuidade dos já identificados por Santos (2010)”, percebeu-se que, mesmo sendo escritos no
período dos anos 1920, quase todos em 1924, o que os situaria no período do modernismo
brasileiro, os poemas demonstram, de modo geral, características que se aproximam dos temas
românticos e da forma poética parnasiana. Tal forma, no entanto, é realçada por versos que
impressionam pelas construções invertidas, pelas analogias utilizadas, pelo uso de termos eruditos e
pela exploração da imagem poética por meio do uso das figuras de linguagem, dentre outros. No
âmbito dos temas disseminados nos poemas, ecoam o contínuo sentimento de perda, a melancolia, a
fuga ao passado, a saudade da terra, a infância, a nostalgia, a imagem da mãe, o isolamento. Sendo
assim, os resultados parecem reiterar o que Santos (2009, p.144) afirma: “A partir da repetição
desses traços em sua poesia, foi possível observar que, mesmo inserindo-se, cronologicamente, no
período compreendido por modernismo na literatura brasileira, suas raízes estavam, em boa parte,
4

Optamos por identificar os cadernos pela numeração que se encontra nos documentos digitalizados pela coordenadora da pesquisa
pois, embora eles não estejam publicados, foram assim catalogados e esta escolha auxilia na identificação dos arquivos no momento
da conferência com os originais, evitando confusão com os demais cadernos.
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firmadas no romantismo”. Este foi um dos aspectos que consideramos significativo da pesquisa,
pois se delineia ainda mais fortemente o estilo do poeta. Essa raiz no romantismo é refletida por
fatos de sua vida pessoal que faziam com que ele exteriorizasse nos seus versos um pouco da sua
vivência solitária e sua angústia diante do desejo de reconhecimento literário. Leiam-se as estrofes
retiradas de um poema do caderno nº 17:
Tenho vencido por cada parte
A minha glória não se reparte,
É toda minha tão simplesmente.
Glória infinita, glória infinita...
E além acima, nave estrelada,
Eu vou subindo por minha escada,
A minha escada a que não se agita...
Agito terras e agito mundos...
E mundo acima, num agigantado,
Eu sou o monstro mais elevado
Para descidas, para profundas...
E subo sempre desta ladeira
Onde, por facho, tudo se veja...
A noite, negra, que além negreja
É como um corpo de grande infância...

Em meio a esse quadro em que mais se destacam aspectos do romantismo e do
parnasianismo, é preciso que se diga, todavia, que em alguns poemas, mescla-se a presença de
elementos modernos, cuja forma expressiva é rebuscada, provocando estranhamento no leitor. Com
isso, pode-se afirmar que mesmo não abandonando os temas românticos e a forma parnasiana, o
poeta apercebeu-se do seu contexto sócio-histórico, evocando para a sua poesia as temáticas
relativas ao tempo em que vivia, como se identificam nas três estrofes de um poema mais extenso,
destacadas a seguir, do caderno nº 29:
Todo o pomo de luz, como cidade,
Marcam a grandeza que os celestes criam...
E em bocas de mentira e de verdade
As palavras dos mochos assobiam...
É o sol inteiro a se estender nos prados,
Rolar de fontes lentas pelas ruas...
E ao longe os burros que se vão cansados
Pesados da carreta e das charruas...
Buzina um carro, os automóveis falam
Giram bondes acesos, brilhos berram
E ah! dos jardins, dos bons jardins trescalam
Lírios e cravos que do chão aberram...

O poema, permeado por termos como “cidade, ruas, automóveis, carro, buzina, bondes”,
os quais indicam a presença de elementos da modernização da cidade é, ao mesmo tempo, marcado
por versos que evocam imagens campesinas como se houvesse uma saudade de um tempo passado,
evocação que a própria exclamação comprova: “E ah! Dos jardins, dos bons jardins trescalam/ lírios
e cravos que do chão aberram...”. Disso pode-se inferir o sentimento contraditório do poeta diante
da cena urbana.
No que se refere a “Identificar em que medida a poética do autor se diferencia, sob o
ponto de vista da forma, dos poemas já publicados em Poeira do Céu e outros poemas (2009)”,
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nota-se que há uma reiteração dos mesmos aspectos e instabilidades formais encontrados no
conjunto de poemas presentes no citado livro, bem como a sua forma poética marcada por uma
sintaxe invertida. Por outro lado, ao se “caracterizar literariamente o novo conjunto de poemas
selecionados, para a ampliação do espectro de compreensão da lírica do autor e, por extensão,
descoberta de novas facetas dessa lírica”, um dos aspectos que se destaca é a extensão dos poemas
presentes em dois cadernos, o de nº 18 e o de nº 29. Há longos poemas com até 20 estrofes, por
exemplo, o que parece indicar certo aprofundamento de um tema, como se pôde perceber em alguns
deles. Isso pode sinalizar uma nova faceta, ainda a ser aprofundada por um estudo mais demorado
sobre os textos poéticos ora digitados. E, finalmente, no que diz respeito ao último objetivo do
projeto, “Organizar os poemas digitados para publicação de um livro por meio de editais públicos”,
pode-se afirmar que ele foi em parte atingido, necessitando, todavia, ainda revisões dos poemas
digitados, pelas razões apontadas acima e dificuldades que serão expostas na conclusão.
CONCLUSÃO
A maioria dos poemas estudados demonstrou que a poesia “moderna” de João Lins Caldas
mistura-se ao romântico e à forma parnasiana, colocando-o como romântico e moderno,
contraditório e enigmático, o que em parte confirma o que a pesquisa de Santos (2010) apresentou
como singularidade do poeta: “Sua poética é marcada por uma agudez na percepção das questões
humanas e próprias do tempo em que viveu” (SANTOS, 2009, p.144). A poesia de João Lins
Caldas aborda as questões humanas, por um lado, sob o tom da melancolia, da nostalgia de um
passado cuja marca era uma forte relação com a natureza e o campo, um lamento permanente diante
do que não realizou; por outro, nesse mesmo tom, expressa uma visão crítica de si, por meio de um
constante lamento e autopunição. Ainda, volta um olhar para a sociedade que o cerca, apontando
dramas sociais, como a pobreza, por exemplo.
Pesquisas dessa natureza propiciam um contato direto com o material literário antes de
ser publicado. E nesse projeto, especificamente, foi possível conhecer a poética de João Lins Caldas
que até então não tinha lido. Esse contato e, ao mesmo tempo, se apropriar desse universo que é a
poesia, ter a capacidade de analisar poemas e acima de tudo refletir sobre a importância da
memória literária potiguar, além de ter organizado alguns dos cadernos manuscritos do autor para
publicações futuras, foi muito importante para quem está iniciando na pesquisa em literatura. As
dificuldades maiores relacionam-se à tarefa de decifração dos manuscritos, o que parece exigir do
pesquisador um aprendizado maior sobre as técnicas de lidar com fontes primárias como são os
manuscritos. Em seguida, o próprio trabalho de leitura e análise dos poemas do autor, tendo em
vista o seu caráter hermético, tornando-se uma poesia de difícil acesso, uma vez que aborda temas
densos. Os temas que circulam na poesia do autor demandam um repertório que muitas vezes o
leitor iniciante não acumulou. Nesse sentido, os textos digitados e organizados carecem agora de
leituras mais aprofundadas, que possam mais bem expressar e caracterizar os poemas ali reunidos,
uma vez que este projeto deu os primeiros passos na leitura desses documentos, embora tenha dado
passos definitivos no que concerne à organização dos textos, tirando-os da condição de inertes na
página manuscrita, deixando-os disponíveis para futuras edições, após um processo de
estabelecimento do texto.
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MOTIVAÇÕES SINTÁTICO-SEMÂNTICAS DE CONSTRUÇÕES MEDIAIS
Antonia Clayse-Anne de Medeiros Vieira1; Risoleide Rosa Freire de Oliveira2; Nádia Maria
Silveira Costa de Melo3

RESUMO: Este artigo tem com objetivo apresentar resultados de pesquisa em que foram
examinadas as construções mediais em uso, em termos de sua estrutura argumental prototípica, seu
grau de informatividade e suas motivações sintático-semânticas responsáveis por suas ocorrências
no discurso. Para tanto, foi realizada a coleta de dados por meio dos corpora organizados pelos
membros do grupo de pesquisa Discurso & Gramática (Rio de Janeiro, Natal, Rio Grande, Juiz de
Fora e Niterói). Esses bancos de dados são constituídos por cinco tipos textuais com amostras de
língua falada e escrita de informantes das cinco cidades mencionadas. O referencial teórico provém
da Linguística Cognitivo-Funcional, especialmente as ideias de Givón (2001), Bybee (2010),
Goldberg (1995), Tomasello (1998), Furtado da Cunha (1998, 2003, 2011), entre outros. Foram
adotadas a concepção de construções provenientes de Goldberg (1995), cujo postulado é pautado no
modelo baseado no uso (usage-based-model); e, para a medialidade, a sugerida por Ciríaco (2011),
que postula a concepção de construção medial como dotada de forma e significado. Em conclusão,
este estudo mostra que construções mediais assumem formas e funções independentes na língua e
não exercem funções preestabelecidas pela Gramática Tradicional (GT) em situações não reais da
língua materna.
PALAVRAS-CHAVE: Construções mediais; Informatividade; Estrutura argumental; Linguística
cognitivo-funcional.

INTRODUÇÃO
Por ser a natureza da língua maleável, dinâmica e heterogênea, ela se renova
incessantemente a partir das pressões provenientes da interação entre os falantes em um contexto
específico de comunicação. Devido a esses fatores, ela é suscetível à mudança e à variação,
convergindo, assim, para construção de novos significados e perspectivas de uso.
Seguindo essa compreensão, adotamos, neste trabalho, a corrente teórica denominada
Linguística Cognitivo-Funcional. De acordo com essa vertente, as estruturas gramaticais (forma) só
são possíveis por causa da língua, através de seus fatores semânticos e pragmáticos (função) e não o
contrário. Em outras palavras, não é a gramática que determina as necessidades da língua, mas a
língua é que vai dando os contornos da gramática. Nesse sentido, os diversos usos dados pelos
falantes de uma língua não podem ser vistos como desprovidos de gramática, mas como revestidos
de uma gramaticalidade diferente. Assim, a emergência de uma construção linguística no cotidiano
dos usuários da língua não pode ser ignorada por não ter sido descrita pela GT. Esse uso deve ser
descrito e analisado para que verifiquemos quais motivações sintático-semânticas determinaram sua
emergência.
É com esse objetivo que neste trabalho nos debruçamos sobre uma construção de
estrutura argumental não descrita pela GT, mas que está presente no uso real da língua. Trata-se da
construção de estrutura argumental denominada de Medial. A descrição feita pela GT não é
1
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construcionista, por isso não abarca todas as realizações linguísticas produzidas pelos falantes. Para
tanto, é necessário conceber uma construção como um pareamento entre forma e função
(GOLDBERG, 1995). Na análise e interpretação das amostras de construção medial, verificamos
quais argumentos apresentam-se como obrigatórios e quais são periféricos; a sua frequência de uso
e o grau de informatividade discursiva; por fim, verificamos quais são as motivações sintáticosemânticas para o uso dessas construções na língua portuguesa.
MATERIAL E MÉTODOS
A constituição dos dados foi realizada por meio de amostras oriundas dos corpora
Discurso & Gramática que contêm amostras de língua falada e escrita em contextos reais de
interação, provenientes de cinco cidades brasileiras (Rio de Janeiro, Natal, Rio Grande, Juiz de Fora
e Niterói). Os corpora foram organizados pelo grupo de pesquisa Discurso & Gramática (D&G)
com amostras reais da língua falada e escrita. Há, neles, 171 informantes. Cada um deles produziu 5
diferentes textos falados e, a partir destes, cinco textos escritos, o que nos permite uma comparação
mais confiável para análise, a saber: i) narrativa recontada; ii) narrativa de experiência pessoal; iii)
relato de procedimento; iv) descrição de local; e v) relato de opinião. As amostras selecionadas para
esta pesquisa totalizaram 23 ocorrências, conforme distribuição na figura a seguir.

Figura 1 – Tabela demonstrativa da constituição de dados dos corpora D&G
D&G

LF

LE

Rio
Grande
Natal

-------------------------

1 uma porta [...] 1 ocorrência
se abre
-------------5 ocorrências

1 o eixo do carro quebrou
2 o botão da camisa dele enganchou
3 a porta do avião se abriu ...
4 a porta do avião abriu-se
5...ela (a massa) congela
1 nem todas as janelas... fecham...
Niterói
2 o clube [...] só abre quinta...
3 o clube [...] não abre todos os dia da semana.
1o pneu dianteiro furou
Rio
2 o elástico do dinheiro arrebentou...
3 o guarda-chuva fechou
Juiz de 1 o caminhão tombou...
2 a porta abriu..
Fora
3 ele resseca muito (o cabelo)
4 as cortininhas se abrem assim
5 lasanha se faz assim...
6 vai fechar (a porta automática)
7 vai fechar (a porta automática)
8 ela fecha (a porta automática)
Total
19=82,6%

-------------

Total

3 ocorrências

1 e fura o pneu do
carro dela...
4 ocorrências
1 as portas iriam
se fechar.
10 ocorrências
2 se fecham logo
(as portas)

4=18,4%

23=100%

As amostras foram analisadas na ótica da Linguística Cognitivo-Funcional (BYBEE,
2010; FURTADO DA CUNHA, 2011, entre outros) ou Linguística centrada no uso. Os estudiosos
dessas vertentes aliam os postulados da Linguística Funcional (GIVÓN, 2001, TOMASELLO,
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1998, FURTADO DA CUNHA, 2003, entre outros) com os da Linguística Cognitiva (BYBEE,
2010, GOLDBERG, 1995 entre outros). Essas duas correntes partilham vários pressupostos teóricometodológicos, a saber: considerar a semântica e a pragmática nos estudos da língua a partir do uso;
compreender que a língua é um conjunto de atividades que parte das situações cognitivas e
sociocomunicativas (portanto, a interação entre os falantes e sua capacidade de conhecimento de
mundo é fundamental para a análise linguística); considerar que a sintaxe não é autônoma, pois
emerge do uso, nem é totalmente arbitrária e tem base sócio-cognitiva (forma e função); aceitar não
haver a possibilidade de divergências e diferenças entre sintaxe e léxico, pois compreende que a
unidade linguística é dotada de forma e função. Ainda, em suas análises, fazer uso de amostras com
evidência empírica, que ocorrem em um discurso real, e assumir que há um paralelismo entre a
categorização conceptual e a categorização linguística, ou seja, conhecimento do mundo e
conhecimento linguístico são inseparáveis.
Segundo a Gramática das Construções (GC), a construção gramatical é a unidade básica
da gramática, podendo se apresentar como um elemento formal qualquer diretamente associado a
algum sentido, alguma função pragmática ou alguma estrutura informacional. Destarte, o formato
das Construções de Estrutura Argumental viabiliza um meio de expressão oracional, sendo
responsável pelo mapeamento entre sintaxe e semântica. Além da estrutura sintática, uma
construção deve especificar papéis argumentais como agente, paciente, recipiente e meta, assim
como a interação semântica entre esses papéis. As construções também devem restringir as classes
de verbos que podem ser integradas nelas (por exemplo, verbos de movimento, transferência etc.), e
devem especificar o modo como o tipo de evento verbal se relaciona com o tipo de evento da
construção. A moldura sintática e as especificações semânticas de uma construção são
independentes dos verbos que nela podem ser incluídos, ou “fundidos”, com ela.
Portanto, as construções linguísticas, de acordo com Furtado da Cunha (2011, p. 2897),
“[...] são essencialmente esquemas cognitivos do mesmo tipo que existem em outros domínios da
cognição, em outras habilidades cognitivas, ou seja, procedimentos relativamente automatizados
para fazer coisas (nesse caso, comunicativamente)”.
Nessa perspectiva, a língua é concebida dentro do contexto social, cujas práticas provêm
dos falantes em situações sociais, reais e autênticas de comunicação com destaque aos processos de
variação e mudança linguística.
Quanto ao princípio norteador deste trabalho, a informatividade, ou status
informacional dos constituintes numa sentença, para a linguística funcional norte-americana, esse
princípio está relacionado com o conhecimento partilhado ou supostamente partilhado pelos
interlocutores no momento de uma interação verbal. Dessa forma é que, em uma dada situação
comunicativa, o falante/escritor constrói o seu discurso baseado em conjecturas do que julga (ou
pressupõe) ser do conhecimento de seu ouvinte/leitor. Com base nesse julgamento (ou
pressuposição), ao organizar seu discurso, o falante/ouvinte atribui, ou não, certo grau de relevância
e ineditismo às diversas informações que pretende socializar com seu interlocutor.
Do ponto de vista cognitivo, segundo Furtado da Cunha, Costa e Cesario (2003, p. 43),
“uma pessoa comunica-se para informar o interlocutor sobre alguma coisa, que pode ser algo do
mundo externo, do seu próprio mundo interior, ou algum tipo de manipulação que pretende exercer
sobre esse interlocutor”.
O foco desse princípio está direcionado ao status informacional dos referentes
nominais, que pode apresentar-se como dado (velho), novo e inferível. Um referente será DADO
(ou velho), se já houver ocorrência dele no texto, pois assim, este não será mais visto como
novidade. Mas se o referente aparecer pela primeira vez, será considerado NOVO, logo, será mais
realçado. Será INFERÍVEL se não for citado explicitamente. O grau de informatividade é
importante para estabelecer o ponto de partida para se inserir (conhecimento antigo) uma
informação nova (conhecimento novo) no discurso. Esses elementos linguísticos são essenciais no
processo de ordenação da sentença, pois contribuem para a compreensão da estruturação discursiva
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e demonstram que a forma como um referente é posto no discurso é determinada por fatores de
ordem.
Além desse princípio, embasamo-nos na teoria da Gramática das Construções, que foi
postulada por vários linguistas (cf. GOLDBERG, 1995), em meados da década de 1980. Está, pois,
inserida em uma família de teorias sintáticas, que, cognitivamente, partilham de alguns princípios
fundamentais e outros divergentes. Há, portanto, diferenças entre a teoria desenvolvida por
Goldberg (1995) e a exercida por Fillmore e Kay (1995), entre outros.
Nosso enfoque construcionista volta-se para Goldberg (1995), que defende serem
algumas construções de estrutura argumental correspondentes aos tipos oracionais mais básicos e,
em seu sentido central, codificam cenas (situações) que são fundamentais à experiência humana:
movimento (alguma coisa se move), transferência (alguém transfere alguma coisa para uma outra
pessoa), mudança de estado (alguma coisa provoca um movimento ou mudança de estado),
causação, posse, estado etc. Com isso, a autora enfatiza que as sentenças produzidas por falantes de
uma língua estão repletas de motivações que surgem das relações entre forma (estrutura sintática) e
função (significado). Ao nos fundamentarmos teoricamente na GC de Goldberg (1995), procuramos
descrever, principalmente, a construção de estrutura argumental da construção medial do português
brasileiro.
Assim, compreendemos que uma construção possui uma dimensão formal que se
relaciona com significados semântico, pragmático ou informacional. Nesse sentido, qualquer
sentença falada ou escrita não pode ser analisada apenas segundo critérios sintáticos, ainda que as
propriedades semânticas dos verbos que as integram sejam consideradas. Um fator importante é que
o sentido da construção e as unidades lexicais se inter-relacionam, elas formam combinações de
forma e significado, o que significa dizer que as construções sintáticas são dotadas de sentido
próprio por se relacionar com as propriedades de significado. Como aponta Goldberg (1995, p. 17),
“a noção de implicação lexical é semântica: é um aspecto estável do sentido de uma palavra, e pode
apontar a diferença de sentido entre itens lexicais”. Esses fatores buscam nas situações de
experiência humana as motivações para seus usos. Vemos, assim, que são os argumentos que
motivam a existência dos sentidos para as construções sintáticas, conforme esclarece a autora:
[...] o tipo de Gramática de Construção adotada aqui defende que há uma
motivação para cada construção realizada. A motivação visa explicar por que é
menos possível e mais natural que esta correspondência particular entre forma e
sentido possa existir em uma determinada língua (GOLDBERG, 1995, p. 17)

Goldberg procura mostrar que a gramática como um todo é constituída de construções e
que o papel argumental da construção estabelece relação com o papel participante do verbo. Nesse
caso, tem-se uma fusão, pois, há a exigência de um argumento para unificar as duas. Segundo
Goldberg (1995, p. 5), há princípios que estabelecem essa relação de compatibilidade:
Dois princípios condicionam a maneira como os papéis participantes de um verbo e
os papéis argumentais de uma construção podem ser postos em correspondência: o
Princípio da Coerência Semântica e o Princípio de Correspondência. O Princípio da
Coerência Semântica exige que o papel participante do verbo e o papel argumento
da construção sejam semanticamente compatíveis.

Procuramos, assim, reconhecer a construção medial a partir de um conjunto de
princípios que atua em diferentes usos dos verbos, a fim de analisar qual a motivação para essa
construção no uso da língua. Apesar de essa construção ser mais conhecida na literatura linguística
como média, adotamos o termo medial seguindo sugestão de Ciríaco (2011) e Souza (1999 apud
CIRÍACO, 2011). Para esses autores, esse termo é mais apropriado devido ao uso do termo média
estar relacionado com um fenômeno distinto, do tipo de voz das línguas clássicas. Segundo eles, o
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fenômeno da voz média é oriundo do grego e apresenta um caráter híbrido quando comparada à
ativa e à passiva; ou seja, enquanto nas vozes ativa e passiva o sujeito está associado,
prototipicamente, aos papéis de agente e paciente respectivamente, na voz média o sujeito é tanto
agente quanto paciente em relação à descrição de evento do verbo.
Os estudos iniciais da construção medial revelaram semelhanças com a voz média do
grego, porém, observaram-se também várias distinções. Dentre elas, o fato de que, no grego antigo,
a voz média
aparece com o mesmo sujeito da voz ativa, ou seja, não há a diferença
animado/inanimado entre o sujeito de uma construção de voz ativa e o de uma
construção de voz média, como normalmente se observa entre o sujeito de uma
construção transitiva e o sujeito de uma construção (CIRÍACO, 2011, p. 59).

Logo, trata-se de outro tipo de construção. Segundo Ciríaco (2011), as construções
mediais apresentam “forma e significado próprios”. Forma e significado estão caracterizados no
quadro abaixo.
Quadro 1 – Forma e significado nas construções mediais (baseado em CIRÍACO, 2011)
FORMA
SN (se) V (modificador).
(polo sintático)

SIGNIFICADO
SN afetado/paciente + Verbo de açãoprocesso (Vasos se quebram facilmente).
(polo semântico)

Conforme visto no Quadro 1, o polo sintático é formado pelo sujeito + verbo que pode
vir, opcionalmente, acompanhado por se e/ou por um modificador. Já no polo semântico, o verbo é
de ação-processo e o sujeito é afetado/paciente por não praticar a ação expressa pelo verbo. A ótica
construcionista propõe que a análise de uma construção deveria ser realizada tomando como base o
todo, sem que se isole, por exemplo, um item da construção para analisar seu papel ou sua função
sem considerar. Pois, forma e significado são parte de um todo e são intrínsecos a uma construção.
Apesar dos avanços demonstrados por Ciríaco, detemo-nos a analisar sua concepção a
partir de amostras retiradas da fala, pois a autora não trabalha com a língua em uso. Entretanto, sua
visão merece destaque, especialmente, por ser uma abordagem que compreende a medialidade
como uma construção que é dotada de forma e função, não sendo viável isolar, por exemplo, o
verbo quebrar para analisar os processos sintático-semânticos e pragmáticos que o rege. Tais
aspectos devem ser analisados na construção como um todo, verificando que argumentos aparecem
na sentença, qual o principio informacional e a motivação que levaram esse evento a ser
concretizado.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados da pesquisa nos mostraram, em primeiro lugar, que a frequência das
construções mediais do Português Brasileiro (PB), como apontado no gráfico a seguir, e sua
produtividade ocorrem mais em textos orais do que nos textos escritos. Entretanto, os eventos
sinalizadores dessas construções não são muito frequentes na língua materna. Nos corpora
investigados, foram encontradas 23 ocorrências de construções mediais, distribuídas na fala (19
ocorrências= 82,6%) e na escrita (4 ocorrências=17,4%).
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Gráfico 1 – Amostras da língua falada e escrita de construções mediais no PB
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As amostras anteriores confirmam que a fala (82,6%) é a modalidade que apresenta
mais probabilidade para as formas inovadoras, enquanto a escrita (17,4%) é menos favorável ao
novo. Há uma grande reserva quanto ao uso da construção medial na escrita por parte dos
informantes das cidades de Natal e de Niterói.
Comprovamos que as construções mediais possuem características de uma construção
inerentemente dotada de forma e função próprias e que, portanto, o fato de ela omitir algum
argumento em sua estrutura se deve ao sentido intencional de se ocultar tal informação pelo usuário
da língua. Já as configurações dos verbos são de dois argumentos SV, conforme exemplo (1):
(1) [...] Certa vez fui à Petrópolis com uma amiga [...] a volta nos reservou algumas
surpresas; já na descida da Serra o pneu dianteiro furou, a direção começou a
puxar para a esquerda [...] (D&G/ Rio, Valéria, ES, NEPO)

Está claro que as construções, algumas vezes, expressam melhor o significo global que
muitos verbos. Em termos de status informacional, temos em (1) um dado novo, já que a
informação recebida trata-se de uma informação de destaque. Vemos ainda que a estrutura
argumental usada é a prototípica do português (S+V), apesar de o sujeito não estar em consonância
com a ação expressa pela ação verbal. Isso pode ser visto como uma tentativa do usuário da língua
em manter a ordem canônica do português. Assim, temos um SN que não é o causador, mas
desempenha o papel de experienciador e afetado, se se considerar que o sujeito inanimado “pneu”
não tem o controle na ação expressa pelo verbo. Logo, a ação descrita foi causada por uma
motivação externa, situacional, que não se quis ou não se achou importante explicitar. A seguir,
outras amostras que exemplificam fatos semelhantes:
(2) ... ah::... as janelas da... das salas têm... vidros... quebra::dos... nem todas as
janelas... fecham... ah... as carteiras... às vezes são... são rabiscadas... (sobre a
escola: D&G Niterói, Isabela, EF, DLO)
(3) Bom, a minha sala de aula é plana, há duas janelas que ficam pelo lado da rua,
duas janelas que ficam para o lado do corredor e uma porta, a qual está estraga,
pois quando se abre ela não fica naquele lugar, pois (o) a segurança da porta está
estragada. Na sala há mais ou menos (40) quarenta (D&G Rio Grande/ Ivan/ 8ª
série/DLE)
(4) [...] boto pra pré-cozer as duas ... e o ideal seria colocar num plástico que num
entrasse ar né? pra colocar na geladeira né? no freezer não... só se fosse a
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temperatura um pouco alta... muito baixa não porque fica também... ela (a massa)
congela e num presta não... aí ela dura três ou quatro dias... dentro muito (D&G
Natal, Carlos, ES, RPO)
(5) dele... ele está matando tudo da família dele modo de dizer né? e eu::( conheço
ele) da família também... o cara estava vindo entrou numa valeta o caminhão
tombou... acabou com o caminhão (D&G, Juiz de Fora, José Renato, EF, NRO)

Os exemplos demonstram que a noção de construções mediais vai além de sua estrutura
sintática, o que nos possibilita compreender que as motivações para a emergência dessas estruturas
argumentais são provenientes de sua relação com o contexto e da intenção do falante. Podemos
observar ainda que nos exemplos (1), (2) e (3) os V estão no presente e em (5) no pretérito, o que
revela que o tempo verbal não interfere na realização da construção medial. Tais informações são,
pois, importantes para identificar as possibilidades desses usos numa construção medial.
CONCLUSÃO
Apesar dos avanços encontrados, ainda presenciamos uma imensa dificuldade de se
estabelecer consistência no tratamento de construções mediais em PB, devido à sua vasta
complexidade. No entanto, por meio deste estudo e pela própria experiência de mundo e da
observação de tudo que foi apurado, ressalvamos que há fatores que contemplam essa construção
por meio de suas características peculiares. O diálogo é, nesse sentido, o responsável por
intermediar a caracterização das mediais, e essa relação intermediária só será possível por meio da
interação e do conhecimento de mundo.
Assim, com os resultados obtidos ao longo do estudo, acreditamos ter atingido nossos
objetivos, pois identificamos que as motivações sintático-semânticas dessas construções ocorrem da
seguinte forma: enquanto a motivação sintática sinaliza a manutenção da ordenação linear
prototípica da estrutura frasal do português (S + V), a motivação semântica parece advogar que há
uma intencionalidade por parte do falante em omitir certas informações na cláusula oracional,
possivelmente por não considerar a informação relevante ou por não pretender revelá-la.
Finalmente, ressaltamos que esta pesquisa significa uma contribuição a mais para os
estudos já realizados acerca da temática.
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O DUPLO E A METAMORFOSE NOS CONTOS “ESSES LOPES” E “ESTÓRIA Nº 3”, DE
JOÃO GUIMARÃES ROSA
Francisco Ronaldo da Silva Santos1 Antônia Marly Moura da Silva2;
RESUMO: A pesquisa em sua fase inicial intitulada: “Mito e metamorfose na representação da personagem: um estudo
do conto de João Guimarães Rosa”, tal como foi apresentada no Relatório parcial, avançou para um estudo comparativo
de dois contos do escritor, tendo como corpus os contos “Esses Lopes” e “Estória Nº 3”, ambos integrantes do livro
Tutaméia: Terceiras Estórias (1967). Trata-se de um enfoque crítico-comparativo e teve como objetivo identificar as
marcas da metamorfose na ficção rosiana. Para tanto, foram feitas pesquisas em textos teóricos e literários a fim de
compreender concepções teóricas sobre o mito e a metamorfose apresentados em textos canônicos e modernos, com o
propósito particular de investigar sua manifestação na literatura, além de buscar compreender os procedimentos
simbólicos como elementos significativos na expressão literária e identificá-los nos contos rosianos. Assumindo o
desafio proposto, buscamos a articulação de conceitos e concepções teóricas sobre a metamorfose tentando conhecer as
narrativas e também identificar textos da coletânea que apresentassem maiores indícios do mito e da metamorfose na
arquitetura ficcional. A partir do estudo comparativo desses contos é possível afirmar que Guimarães Rosa atualiza os
mitos da metamorfose e do duplo em suas narrativas, sendo esfacelamento do eu um dos principais temas de suas
narrativas.
PALAVRAS-CHAVE: Duplo; João Guimarães Rosa; Metamorfose; Mito; Tutaméia.

INTRODUÇÃO
Este trabalho é parte de uma pesquisa maior que investiga o duplo e a metamorfose na
ficção de Guimarães Rosa, integra a pesquisa PIBIC/CNPq intitulada: “Mito e metamorfose na
representação da personagem: um estudo do conto de João Guimarães Rosa”, atividade
desenvolvida, na condição de Bolsista, na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.
Trata-se de um estudo crítico-comparativo dos contos “Esses Lopes” e “Estória Nº 3”,
ambos integrantes do livro Tutaméia: Terceiras Estórias (1967), de João Guimarães Rosa, escritor
considerado pela crítica como um dos maiores autores de ficção brasileira, destacando-se no cenário
das letras nacionais pela criação de enredos complexos e pelo investimento na subjetividade dos
personagens, característica marcante em sua produção literária.
Na obra do escritor mineiro, aspectos do mito e da metamorfose, atualizados e
ressignificados, constituem uma marca de sua poética. Em sua ficção, de forma geral, há um lugar
privilegiado para o tema do desdobramento do eu, o que faz do autor do Grande sertão: veredas
uma referência importante para o estudo de tal problemática. O tema da metamorfose insurge nos
contos rosianos na representação de seus personagens que aparecem como seres inacabados e
esfacelados, vivenciando processos permanentes de construção e reconstrução do eu. Convém
ressaltar, no entanto, que a problemática da metamorfose ocupa espaço privilegiado na literatura e
no mito, o enfoque é matéria privilegiada na mitologia grega, nos contos de fadas e em outras obras
mais atuais. Como exemplo consagrado destacamos a transformação de Narciso em flor, no livro III
da obra Metamorfoses de Ovídio. No mito,
Narciso, nascido do amor do rio Ovídio e da ninfa Liríope, um ser dotado de extrema
beleza. Após seu nascimento, sua mãe procura Tirésias para saber se Narciso viverá muito,
e este responde que ele viverá até o dia que se conhecer. Durante uma caçada, o jovem e
orgulhoso Narciso desperta o amor da ninfa Eco, mas recusa-se a entregar-se a ela. A ninfa,
então, pede à deusa Nêmesis que o amaldiçoe, para que ele também não possa possuir seu
objeto de desejo. Certo dia, no campo, Narciso, sedento, aproxima-se de um poço de água
límpida para bebê-la quando, ao ver sua imagem refletida na água, apaixona-se por ela. Ele,
encantado por sua imagem, não consegue parar de olhá-la e definha de sede e fome até a
sua morte. (SANTOS; SILVA, 2011, p. 1570-1571)
1
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No lugar, o mortal sofre uma metamorfose eternizando-se na beleza de uma flor, chamada pelo
mesmo nome.
Vários mitos, como o de Narciso e Édipo ganharam lugar na literatura com versões
modernas através da reescrita e ressignificação. Para Ribeiro (2008), esse processo de
remitologização se deve à tentativa de dar novo significado à realidade através do imaginário
simbólico com base no imaginário coletivo com o intuito de “alcançar o sobrenatural, revelar os
mistérios da morte e encontrar soluções para os graves problemas existenciais e espirituais da
humanidade” (RIBEIRO, 2008, p. 63). Dessa forma, temas importantes e de difícil explicação
lógica ganham novos desfechos a partir da apropriação metafórica de mitos clássicos.
É oportuno dizer que no decorrer da história da humanidade, conforme declara Santos
(2006), foram surgindo várias outras representações de metamorfose, dentre as quais convém
destacar: medusa, moça bela que recebeu a maldição de ter seus lindos cabelos transformados em
serpentes além do poder de transformar a todos que ela olhar em pedra; bruxas que se
metamorfoseavam em animais, além de transformar seus inimigos em outros seres; lobisomens,
seres híbridos, metade homem e metade lobo, etc.
Na literatura, a obra A metamorfose, de Franz Kafka, é um exemplo consagrado de tal
atributo, pois, o protagonista da narrativa se vê transformado em um inseto grotesco. A condição de
inseto propicia ao personagem uma nova percepção do mundo e suscita uma reflexão sobre seu
papel na sociedade.
É importante considerar que no decorrer do tempo, a metamorfose passou de um plano
essencialmente físico para ganhar novas dimensões através de transformações psicológicas,
segundo Silva (apud Santos, 2006), ganhando uma conotação retórica, através da símile e metáfora.
Nesta perspectiva, a metamorfose configura-se como uma forma de duplo, pois um ser
metamorfoseado já foi outro ou então é uma imagem espelhada ou contrária àquela que já foi um
dia. O duplo, assim, nasce do entendimento de uma natureza não-homogênea, em que para cada
coisa existe um oposto que o completa, tal como ocorre com pares como o bem e o mal, Deus e o
Diabo, anjos e demônios, o corpo e a alma, dentre outros.
Segundo Jung (apud Bravo, 2007, p. 263), o duplo se caracteriza como “uma parte não
apreendida pela imagem de si que tem o eu, ou por ela excluída: daí seu caráter de proximidade e
antagonismo. Trata-se das duas faces complementares do mesmo ser”, ou seja, o duplo é uma parte
do eu que pode estar escondida, não utilizada ou recalcada.
O duplo, também conhecido pelo termo “Doppelgänger”, é um mito comumente
encontrado na literatura. Mesmo antes de ganhar as páginas de grandes obras, esse mito já aparecia,
por exemplo, na ideia de que o ser humano é composto de corpo e espírito, sendo o primeiro mortal
e o segundo eterno; essa ideia é uma tentativa de fuga da finitude de nossa vida. Além do espelho,
segundo Mello (2000) o duplo pode se manifestar de outras formas, como, por exemplo, em sósias,
sombras, retratos, a máscara, etc; são metáforas que indiciam, no discurso narrativo, a representação
do duplo. Outros duplos como o céu e o inferno, o centro e a margem, o preto e o branco, o rico e o
pobre, por exemplo, constituem outros pares que sustentam historicamente a bipartição de valores
que são perpetuados e reproduzidos na sociedade, faces do duplo ligadas à problemática da
identidade e da alteridade.
Para Bravo, o duplo também pode estar ligado “ao problema da morte e ao desejo de
sobreviver-lhe, sendo o amor por si mesmo e a angústia inseparáveis”. O sentimento de medo é,
segundo Spinosa (apud Moreira, 2008), o que nos permitiu chegar tão longe, ele é essencial para o
ser humano, pois é o que nos permite ter instinto de sobrevivência. Esse temor da morte foi o
motivou a existência do duplo mais conhecido da humanidade: o espírito; ele representa a
continuidade da vida após a morte do corpo, a parte imortal do ser humano (BRAVO, 2007, p. 263).
Bravo (2007) também nos apresenta outro tipo de duplo: o sobrenatural. Em sua visão, tratase da interferência mística de um duplo mágico, geralmente ligado à união de um deus e um mortal.
A partir desse viés, diferente do duplo psicológico, “a identidade de quem se vê duplicado não é
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posta em discussão. O duplo instaura uma substituição apenas momentânea, e o original reencontra
em seguida suas prerrogativas” (BRAVO, 2007, p. 267). Essa concepção aproxima o duplo do
insólito, pois a natureza ilógica da realidade somente é compreendida pelo viés do fantástico,
definido por Todorov (apud Moreira, 2008, p. 16) como “a hesitação experimentada por um ser que
só conhece as leis naturais, face a um acontecimento aparentemente sobrenatural”, o que faz com
que elas sejam comumente encontradas no gênero fantástico.
Seguindo esta linha de raciocínio, podemos dizer que a dualidade é uma característica
comumente encontrada na ficção rosiana. Assim, desenvolvemos esse trabalho com o intuito de
identificar, em contos do autor mineiro, traços distintivos do mito do duplo e da metamorfose com o
propósito de observar como esses mitos são reapropriados e ressignificados nos contos “Esses
Lopes” e “Estória Nº 3”. O foco de observação foram as semelhanças e dessemelhanças expressas
nestas narrativas.
METÓDOS
Essa pesquisa utilizou o método crítico-comparativo na abordagem de dois contos de João
Guimarães Rosa, buscando a relação mito/literatura e também o modo de funcionamento da
narrativa. Para tanto, utilizamos ainda o método de abordagem dedutiva, uma vez que partimos de
conceitos e concepções gerais sobre o duplo e a metamorfose, a fim de identificá-los nos contos
selecionados. Partimos de estudos consagrados sobre a temática da dualidade e da transformação
com o intuito de formular novos conhecimentos sobre a retomada de mitos clássicos em contos de
Guimarães Rosa. O propósito assumido foi analisar o discurso narrativo, focalizando as
representações dos personagens e a função que esta categoria exerce na estrutura narrativa. Foram
escolhidos os contos “Esses Lopes” e “Estória Nº 3”, ambos de Tutaméia: Terceiras Estórias com o
objetivo inicial de desenvolver uma leitura de cada narrativa e em seguida um estudo comparativo
desses textos. Na segunda etapa da pesquisa, o objetivo consistiu em indicar pontos convergentes
e/ou divergentes observados nos textos analisados.
Inicialmente, estudamos o tema da dualidade em obras clássicas como Metamorfoses de
Ovídio e O Estranho, de Freud. No decorrer de nossa investigação foram significativos os conceitos
sobre o narcisismo formulados por Freud, dentre outras concepções sobre o duplo. No que se refere
à metamorfose, os relatos de Ovídio que focalizam a transformação corporal foram pontos decisivos
para a compreensão do tema na visão clássica, porém, outras facetas do problema foram objetos de
análise nesta pesquisa, dentre os quais ressaltamos o processo de transformação do
desenvolvimento psíquico de personagens ou mudança de comportamento e outras alterações
ligadas à aparência de seres ficcionais.
Após o estudo da teoria, investigou-se a presença do duplo e metamorfose em contos de
Guimarães Rosa.
Sistematizando o trabalho em partes, as atividades foram assim desenvolvidas: 1) Seleção de
textos literários, teóricos e de crítica que propiciaram a compreensão do problema e a abordagem
teórico-analítica dos contos; 2) Leitura, fichamento e discussão do material eleito como suporte
teórico e objeto de análise; 3) Releitura, análise e interpretação dos contos; 4) Sistematização e
discussão dos resultados, visando à redação do Relatório Final.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Essência ou aparência? A representação da dualidade da personagem Flausina em “Esses Lopes”
“Esses Lopes”, o décimo conto da coletânea, é narrado em primeira pessoa pela
personagem Flausina – narradora autodiegética – que conta sua trajetória de casamentos infelizes e
o percurso de sua ascensão financeira. O relato enfatiza que em sua juventude a personagem é
destruída pelo casamento com Zé Lopes, o primeiro marido, sujeito rico que, numa relação de poder
desigual, trata a mulher como mero objeto sexual. Desta união, nasce um filho e o início de um
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processo de aprendizado para garantir outras conquistas como ganhar a confiança do marido e a
posse das escrituras de suas terras - o que, aos olhos da narradora, constitui sua maior conquista. Zé
Lopes morre, graças às misturas que a mulher coloca em suas bebidas. Depois disso, uma geração
de Lopes - um irmão e um primo do falecido – demonstra interesse pela viúva. Sertório é o parente
com quem Flausina firma relacionamento formalizado e com quem tem dois filhos. Do mesmo
modo, como ocorre no primeiro casamento, Flausina cuida de sugar dele suas riquezas. Nicão é o
outro pretendente da “raça” para quem a mulher “sorria debruçada em janela, no bico do beiço,
negociável” (ROSA, 1985, p. 57). Entre Sertório e Nicão a figura feminina atua no sentido de
instigar um espírito de desconfiança entre eles, arquitetando um conflito, o que acaba por culminar
na morte de ambos. Mais tarde, Sorocabano, o mais velho e também o mais rico da família, se
encanta pela viúva e logo se casam. Para se livrar do marido, a ex-viúva “dava a ele gordas,
temperadas comidas, e sem descanso agradadas horas” (ROSA, 1985, p. 56), até que o homem
morre, deixando para ela todas as posses.
A narradora inicia seu relato mostrando sua repulsa pela raça dos Lopes - “MÁ GENTE, de
má paz; deles, quero distantes léguas. Mesmo de meus filhos, os três” (ROSA, 1985, p. 55) - ao
mesmo tempo em que constrói a imagem de vítima, como indicado nas passagens: “Eu era menina,
me via vestida de flores” (ROSA, 1985, p. 55) e “Mocinha fiquei, sem da inocência me destruir,
tirava junto cantigas de roda e modinhas de sentimento” (ROSA, 1985, p. 55). A narradora
menciona o nome de Deus, possivelmente como forma de argumentar em favor de suas verdades,
destacando o apoio divino em suas peripécias: “Deus me deu esta pintinha preta na alvura do
queixo” (ROSA, 1985, p. 55), “não fosse Deus, e até hoje mandavam aqui, donos” (ROSA, 1985, p.
55). Esses fragmentos sugerem que a beleza foi indispensável no projeto de Flausina, que conta
com Deus como um aliado na luta contra os Lopes. No relato, o duplo se instaura na representação
da mulher ao mesmo tempo vilã e mocinha.
No decorrer da trama, percebemos que a imagem de inocência e bondade, defendidas por
Flausina, adquirem outros contornos, pois o que vai prevalecer é a ganância e a maldade motivada
pelo desejo da mulher de acumular riqueza material. Observemos os trechos do relato da narradora:
“o que mais cedo reponta é a pobreza. Me valia ter pai e mãe sendo órfã de dinheiro?” (ROSA,
1985, p. 57) e “Eu queria me chamar Maria Miss, reprovo meu nome, de Flausina” (ROSA, 1985, p.
55). A ganância de Flausina é, talvez, a principal responsável pela sujeição da personagem aos
relacionamentos com os Lopes.
Sendo assim, a personagem demonstra possuir duas faces: por um lado, a imagem de
inocente e justa; por outro lado, a de vingativa e ambiciosa - traços ligados ao que ela é e ao que
deseja ser. Podemos perceber isso mais claramente na falsa cena de tragédia ou na teatralização do
sentimento de perda com às mortes de Nicão e Sertótio: “Inconsolável chorei, conforme os
costumes certos, por piedade de todos” (ROSA, 1985, p. 57). Nesta representação, a narradora cria
uma máscara, uma farsa ou a metáfora do duplo.
Em “Esses Lopes” o sexo é um elemento indiciador das relações amorosas, com grande
destaque na construção da história narrada. No primeiro relacionamento de Flausina, o ato sexual
era tido como uma tortura, um sofrimento que a personagem deveria suportar para alcançar seu
objetivo, esse comportamento pode ser notado no trecho: “Calei muitos prantos. Agüentei aquele
caso corporal” (ROSA, 1985, p. 56). Já com Sertório, a relação sexual configura-se de modo mais
amistoso, pois a mulher não demonstra tanta repulsa em relação ao homem: “Anos, que me foram,
de gentil sujeição” (ROSA, 1985, p. 58). No último relacionamento, o sexo é uma arma de controle,
não representando desconforto nenhum para a figura feminina.
Em síntese, notamos que a trajetória da protagonista é permeada por um processo de
transformação psicológica que repercute diretamente na mudança do status social, pois, a mulher
passa da condição de menina pobre, frágil e submissa para a posição de mulher rica, forte e
manipuladora. À medida que Flausina conquista sua maturidade, adquire também nova posição na
sociedade.
Real e irreal: a dualidade de Joãoquerque em “Estória Nº 3”
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O conto “Estória n. 3”, o décimo primeiro da coletânea, é narrado em terceira pessoa por
um narrador heterodiegético. Trata-se da história de um triangulo amoroso vivido por Joãoquerque,
Mira e o terceiro, o inimigo Ipanemão, “cruel como brasa mandada” (ROSA, 1985, p. 59).
Joãoquerque é o amante medroso que diante do adversário valentão, se vê sem saída, restando-lhe
apenas fugir para o mato e se esconder, pois se achava incapaz de lutar contra Ipanemão, homem
“do tamanho do mundo” (ROSA, 1985, p. 60). Sozinho, escondido no meio da mata, vulnerável ao
misticismo da noite, Joãoquerque é acometido por uma coragem repentina que o motiva a enfrentar
Ipanemão, assassinando-o friamente com uma machadada na cabeça. Dois meses depois,
Joãoquerque casa com Mira.
No conto, Mira é disputada por duas personagens com personalidades distintas e bem
definidas: Joãoquerque, o herói, homem medroso e fraco; e Ipanemão, anti-herói, o valente, forte,
temido e poderoso, que “mandava no arraial inteiro” (ROSA, 1985, p. 59).
Na nomeação das personagens são fornecidas pistas que dialogam diretamente com suas
características. Segundo Silva (2010), decompondo o nome do herói temos João-quer-que, o signo
sugere o querer da personagem, alguém que tem um desejo - “que quer” algo, mas que limita-se
apenas à vontade. O nome Ipanemão, como indica Silva (2012 apud SPERA, 1995), significa em
tupi “água ruim, rio sem peixe”, que intensificado pelo aumentativo “-ão” demonstra que ele não
presta.
Dessa forma, considerando o teor semântico dos nomes, verificamos os papéis ocupados
pelos homens da história narrada: a ação de quem assume a condição de mocinho e também aquele
que se coloca no papel de vilão. Essa caracterização se torna mais significativa quando aspectos
religiosos são atribuídos ao perfil de cada um deles. Acompanham Joãoquerque expressões e ações
que remetem à bondade, como “anjos-da-guarda”, “alma”, “rezava”, “milagre”; e a seu inimigo são
atribuídas características ruins, como “vilão”, “cruel como brasa mandada, matador de homens,
violador de mulheres, incontido e impune como o rol dos flagelos” (ROSA, 1985, p. 59), além de
“demoniático”, “cão” etc.
Na narrativa, Joãoquerque foge de um confronto com Ipanemão, possivelmente motivado
por sua inferioridade física, “avergado homenzarrinho” (ROSA, 1985, p. 59-60). Exausto da fuga,
entrega-se ao cansaço: “Valia era sossegado morrer”. Porém, ocorre um reposicionamento dos
personagens, como é dito pelo narrador: “Mas o destino pulava para outra estrada” (ROSA, 1985, p.
59), mudança que também é expressa no trecho “cada qual em seu eixo giravam, que nem como
movidos por tiras de uma roda mestra”. Principia, assim, o processo de metamorfose de
Joãoquerque. Caído e prostrado, ele está vulnerável ao misticismo da “noite – isto é, os abismos, os
astros” (ROSA, 1985, p. 61). “Foi nessa altura que ele não caiu em si”, pois acordou transformado,
sentindo-se como se fosse o próprio Ipanemão, representando a si próprio como “Diabo do
inferno!” (ROSA, 1985, p. 61). Ele “se levantou, e virou volta” (ROSA, 1985, p. 61), trocadilho
com a palavra “reviravolta”, que significa mudança de direção. Seguindo esse pensamento,
podemos atribuir a metamorfose do personagem a fenômenos mágicos, sem explicação plausível,
segundo o narrador, ele “caíra nas garras do incompreensível” (ROSA, 1985, p. 61).
A partir dessa metamorfose, um duplo de Joãoquerque é criado “exilando-se de si”
(ROSA, 1985, p. 62). São deixados de lado os sentimentos de inferioridade e medo para dar espaço
a um novo sujeito. As passagens “diz que esqueceu-se de tudo nesta vida” (ROSA, 1985, p. 61) e
“Passou-lhe o nada pela cabeça” demonstram que não havia mais consciência em seus atos, como se
o corpo estivesse vazio, por isso, o narrador não tem mais a visão do interior do personagem, limitase apenas à descrição dos fatos contados, segundo ele, por terceiros. Na declaração
“Desreconheceram o vindo Joãoquerque, por contra que tanto sabido e visto” (ROSA, 1985, p. 62)
demonstra que a metamorfose também ocorre em seu exterior, seja essa uma mudança física, ou de
postura.
Após cometer o assassinato, Joãoquerque volta a si. Ele “se sentou, fez porção de caretas.
[...] os pés no chão, a mão na massa, a cabeça em seu lugar, os olhos desempoeirados, o nariz no
que é de sua conta.” (ROSA, 1985, p. 63). As mudanças físicas podem ser percebidas a partir das
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caretas que faz o personagem quando inicia sua metamorfose e quando volta a si. A transformação
sofrida por Joãoquerque sugere que um ser místico pode ter tomado seu corpo durante esse período,
transformação que ocorre em ritos de possessão, casos em que “O ator está a serviço do outro.
Aliena seu corpo, seus gestos, sua voz, seu pensamento. [...] deixa de ser propriedade dela para
impor-lhe seu rosto inalterável” (MARS, 1962, p. 20 apud AUGRAS, 2008, p. 23) ou mesmo o
duplo mágico, pois, tal como afirma o próprio narrador: “Diz-se que era o dia de valente não ser; ou
que o poder, aos tombos dos dados, emana do inesperado; ou que, vezes, a gente em si faz feitiços
fortes, sem nem saber, por dentro da mente.” (ROSA, 1985, p. 62).
A metamorfose sofrida pela personagem é causada pela posse mágica do corpo de
Joãoquerque, pois um outro, corajoso, toma o lugar do homem medroso, desaparecendo logo após a
exterminação de Ipanemão. Dessa forma, o duplo da personagem parece não ser um outro
escondido que faz parte de seu eu, mas uma força externa que ocupa seu lugar para agir a seu favor.
Confluências narrativas
Os dois contos aqui analisados fazem parte da mesma coletânea, o livro Tutaméia:
Terceiras Estórias. “Esses Lopes” é narrado em primeira pessoa pela protagonista, de nome
Flausina, narrador autodiegético, que mantém diálogo direto com um interlocutor desconhecido,
caracterizando-se como narração restritiva, pois só mostra a visão dela própria. Já “Estória Nº 3” é
contado em terceira pessoa, por um narrador heterodiegético, não identificado, que também conhece
toda a narrativa e antecipa os fatos narrados.
No tocante à metamorfose, nos contos há singularidades que o afastam. Na primeira, a
metamorfose está ligada ao contexto psicológico e social; no decorrer da narrativa, Flausina expõe
dois lados de seu perfil: de um lado sua condição de individuo pobre, inocente e submissa - embora,
nas primeiras linhas da trama, a mulher já demonstre o desejo de subir na vida; de outro lado, a
imagem de quem busca a riqueza, poder e status social. A metamorfose da mulher acontece com os
sucessivos casamentos e o desejo de ascensão social: a transformação é construída pela própria
personagem, que se sente em uma posição desprivilegiada na sociedade e busca modificá-la. Dessa
forma, propomos classificá-la de metamorfose ativa, pois ocorre graças à vontade e ações do
metamorfoseado. Já no segundo conto, a metamorfose ocorre em uma perspectiva que transcende o
psicológico, pois Joãoquerque muda radicalmente de personalidade graças a seu medo e por
influência de forças místicas às quais estava exposto. Portanto, classificaremos sua metamorfose
como passiva, pois não é decorrente de um ato seu, mas resultado de uma força misteriosa
inexplicável.
As metamorfoses sofridas pelas personagens dos dois contos têm relações estreitas com o
mito do duplo. Em “Esses Lopes”, o perfil de Flausina é constituído de máscaras. A mulher oscila
entre um outro e um eu que ela tenta esconder, mas o jogo dual – eu/não-eu está dito em seu
discurso e expresso em suas ações. Essas diferenças também são perceptíveis ao analisar sua
personalidade, atributo que somente o leitor tem acesso, e a imagem que ela tenta passar à
sociedade. Sendo assim, seu duplo é uma face escondida atrás de uma máscara. Em “Estória Nº 3”,
o duplo de Joãoquerque é criado a partir do medo extremo da morte e influência mística dos astros.
O eu medroso e fraco da personagem é substituído por um outro corajoso e forte, um duplo
sobrenatural. Assim, a personalidade dele não é modificada, o que ocorre é uma substituição
momentânea. Um outro mágico toma conta de seu corpo e ele passa a ser controlado, agindo
segundo a vontade desse ser intruso. Nesse conto, diferentemente de “Esses Lopes”, o duplo da
personagem é externo a ele.
Em linhas gerais, podemos dizer que João Guimarães Rosa investe no teor mítico e místico
do duplo e da metamorfose, suscitando uma reflexão sobre o mistério da dualidade humana e a
formação de identidades através do esfacelamento de suas personagens.
CONCLUSÃO
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Na obra de Guimarães Rosa, o mito e a metamorfose são tratados sem reservas. No caso
particular da metamorfose, configura-se como uma realidade ligada ao amadurecimento psicológico
ou à esfera do divino ou do sobrenatural. Em “Esses Lopes” e “Estória n. 03”, observamos aspectos
que ora afastam ora aproximam as narrativas.
Em “Esses Lopes”, classificamos a metamorfose como um atributo ativo porque decorre
de um querer consciente; é um processo lento de aprendizado rumo à ascensão social, comandado
pelo ser que sofre essa transformação. Já em “Estória Nº 3”, o duplo é mágico. Ele surge a partir de
explicações sobrenaturais: forças místicas que interferem na ação de Joãoquerque, sujeito possuído
por uma coragem necessária para enfrentar seu inimigo, Ipanemão. Nesse conto, a metamorfose
ocorre como um processo que foge do controle do ser transformado. Nesse caso, classificamos sua
metamorfose como passiva, pois Joãoqueque não anseia por ela, não a constrói, pelo contrário, ele
não exerce controle algum sobre o que está acontecendo, já que está exilado de si mesmo.
Analisando os contos separadamente, podemos perceber que os processos de duplo e
metamorfose ocorrem de formas diferentes: no primeiro, o duplo ocorre no âmbito do psicológico e
a metamorfose ativa; no segundo conto, o duplo ocorre no âmbito do sobrenatural e a metamorfose
passiva. Dessa forma, podemos dizer que Guimarães Rosa oferece duas visões singulares sobre o
tema do desdobramento do eu, suscitando uma reflexão a cerca da dualidade humana. Em síntese,
constatamos que as personagens de Guimarães Rosa assumem dupla postura ao mesmo tempo em
que experimentam um efeito de estranhamento na relação entre eu e o outro, transformando-se, por
vezes, em outros sujeitos, portadores de novas identidades.
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O EMPREGO DA ANÁFORA EM TEXTOS ESCRITOS POR ALUNOS DO
ENSINO SUPERIOR
Maria Emurielly Nunes Almeida1
Lidiane de Morais Diógenes Bezerra2

RESUMO: Esta pesquisa tem como objetivo analisar textos produzidos por alunos do
1º período do curso de Licenciatura em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa, do Campus
Avançado “Profª. Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM), da Universidade do Estado do
Rio Grande do Norte (UERN), visando detectar os referentes anafóricos utilizados nesses textos.
Como aporte teórico, temos as obras de Cavalcante et al. (2003); Koch (2004a; 2004b); Koch,
Morato e Bentes (2005), utilizadas para discutir a Linguística Textual, a teoria da referenciação e a
anáfora. Os textos foram escritos durante as aulas da disciplina Produção Textual, no semestre
2011.2, a partir de uma atividade, na qual os alunos responderam a um questionário, encaminhado
pela professora. Após a coleta dos dados, buscamos detectar os tipos de anáforas empregados, os
quais foram organizados e descritos em tabelas, para ilustrar a regularidade das ocorrências,
buscando interpretá-las. Em dezenove textos analisados, detectamos trinta e uma expressões
anafóricas, classificadas em quatro tipos diferentes. A partir da análise dos dados, constatamos que
o tipo de anáfora mais utilizado pelos alunos foi a anáfora por repetição total. Acreditamos que esse
resultado justifica-se porque, para o aluno, é mais fácil repetir uma determinada palavra do que
buscar outra que apresente o mesmo significado, como um sinônimo ou um hiperônimo, para
substituí-la, sem alterar o sentido do texto. Esperamos que a comunidade acadêmica possa ser
beneficiada com esta pesquisa que objetiva uma reflexão acerca dos processos envolvidos na
produção e compreensão de textos escritos neste âmbito.
PALAVRAS-CHAVE: Anáfora; Ensino Superior; Linguística Textual; Referenciação.
INTRODUÇÃO
Para a execução deste trabalho, partimos de uma preocupação inicial em investigar os
recursos disponíveis na escrita e utilizados pelos produtores de texto, especificamente, no ensino
superior, como forma de buscar compreender o modo de efetivação dos processos referenciais,
visando, em consequência disso, a construção de um diagnóstico sobre a produção de textos no
ensino superior.
Nesse sentido, em um primeiro momento, discutimos a teoria da referenciação, com
ênfase nos referentes anafóricos que, segundo Koch (2004, p. 244), “são grupos nominais com
função de remissão a elementos presentes no co-texto ou detectáveis a partir de outros elementos
nele presentes”, ou seja, são grupos com a função de orientar a interpretação de determinadas
sentenças que dependem da existência de outras. Ainda segundo a autora, as anáforas dividem-se
em correferenciais, nas quais há a retomada de antecedentes textuais anteriormente expressos, e
não-correferenciais, quando o referente é construído com base em um elemento presente no cotexto.
No primeiro grupo, as anáforas podem se constituir por meio da repetição total ou
parcial; sinonímia ou parassinonímia; hiperonímia; termo genérico ou descrições nominais. Nesse
momento, vale dizer que, a partir de uma primeira análise dos dados, detectamos uma recorrência
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mais significativa dos tipos de anáfora pertencentes a esse grupo. Dessa forma, na seção dedicada à
discussão dos resultados, trataremos, mais especificamente, dos tipos de anáfora aqui apresentados.
No segundo grupo, as anáforas podem ser indiretas, ocorrem quando um novo objetode-discurso é introduzido, sob o modo do dado, em virtude de algum tipo de relação com elementos
presentes no co-texto ou no contexto sociocognitivo; rotuladoras, que se caracterizam pelo uso de
uma forma nominal para recategorizar segmentos precedentes do contexto, sumarizando-os ou
encapsulando-os sob um determinado rótulo, e ainda podem ocorrer por meio de rotulações
metadiscursivas, em que não se sumariza o conteúdo de um segmento textual precedente, mas
focaliza-se a própria atividade enunciativa, qualificando esse segmento como determinado tipo de
ação ou atividade metadiscursiva. Faz-se importante ressaltar também que, a partir de uma análise
prévia, não detectamos uma ocorrência significativa de anáforas pertencentes a esse grupo, o que
não nos permitiu considerar esses tipos de anáfora na discussão dos dados selecionados para esta
pesquisa.
Além dessa discussão teórica, tivemos, ainda, como referência para a construção deste
trabalho as obras de Antunes (2009; 2010); Cavalcante et al. (2003); Cavalcante (2012); Koch,
Morato e Bentes (2005) que, juntamente com outros estudiosos da área, trabalham na investigação
dos processos de referenciação utilizados pelos autores em seus textos, o que se configura em uma
questão importante para as correntes teóricas que se preocupam com a produção do sentido e
abrange um campo importante de estudos da Linguística Textual.
Sendo assim, temos como principal objetivo, para esta pesquisa, a análise de textos
produzidos por alunos do 1º período do curso de Licenciatura em Letras, com habilitação em
Língua Portuguesa, do CAMEAM/UERN, na disciplina Produção Textual, no semestre 2011.2, no
tocante particularmente ao emprego de expressões anafóricas, a fim de apresentar uma
categorização que revele a regularidade das expressões empregadas nos textos analisados. O corpus
da pesquisa é constituído de dezenove textos, a partir dos quais identificamos as anáforas para uma
posterior classificação.
MATERIAL E MÉTODOS
A presente pesquisa teve como objetivo a análise da construção de referentes anafóricos
em textos escritos no nível superior. Os textos para a análise foram coletados no 1º período do curso
de Licenciatura em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa, no CAMEAM/UERN, entre os
meses de outubro e dezembro de 2011, no decorrer do semestre de 2011.2, na disciplina Produção
Textual. A referida turma era composta por 19 alunos, o que permitiu um corpus constituído de 19
textos, todos analisados durante a pesquisa.
Esses textos selecionados para a análise foram produzidos durante uma atividade
realizada em sala de aula, na qual os alunos responderam a um questionário sobre as suas
experiências pessoais “com o texto, sobre o texto e o ensino do texto”. As perguntas apresentadas
no referido questionário eram as seguintes: Como você se vê como produtor de textos?; Que textos
você costuma(va) redigir?; Relate a sua experiência com a produção de textos; O que você
considera ser um bom texto? Que aspectos você acredita que devem ser considerados numa
produção textual?; Que aspectos você considera importantes na correção de um texto?; Que textos
foram mais cobrados pelos professores no Ensino Fundamental? E no Ensino Médio? Como se dava
a correção desses textos? E como você vê o papel da correção de textos feita pelo professor nas
escolas?; Que destino final era dado a esses textos?; Que orientações eram dadas para a produção
textual?. Depois de responder às questões, os alunos produziram um texto a partir das respostas
dadas ao questionário.
Após a coleta dos dados, fizemos uma primeira leitura, procurando identificar as
ocorrências de anáforas nesses textos. Em seguida, elaboramos tabelas para descrever e organizar
essas ocorrências, buscando uma categorização para os tipos de anáforas utilizadas, como também
uma ilustração da regularidade das expressões anafóricas empregadas nos textos. Com o trabalho de
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tabulação dos dados concluído, procuramos interpretar as ocorrências, buscando explicações para a
utilização das retomadas anafóricas pelos autores dos textos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Inicialmente, retomamos o conceito de Linguística Textual que se constitui no ramo da
Linguística que tem como objeto de estudo o texto sob suas múltiplas visões (KOCH, 2004a). Para
definir seu objeto de estudo, a Linguística Textual tem trazido vários conceitos sobre o texto.
Atualmente, o texto é visto como um evento comunicativo, no qual há algum tipo de interação entre
os sujeitos que a estabelecem. Para construção do texto, levamos em consideração o contexto
sociocomunicativo, histórico e cultural (CAVALCANTE, 2012), o qual pode se efetivar de
diferentes maneiras, entre elas, estão o oral ou escrito, verbal ou não-verbal, entre outras.
Nesta pesquisa, tratamos do texto escrito, que tem como propriedades a coesão: que são
os elos que interligam o texto; a coerência: que é definida como a unidade de sentido do texto; a
informatividade: que se refere ao grau de novidade que o texto apresenta, pode ser no seu conteúdo
ou na sua forma; a intertextualidade: que é constituída pelo poder que os textos possuem de se
referirem a outros textos. Os textos apresentam também condições de efetivação como a
intencionalidade, a aceitabilidade e a situacionalidade (ANTUNES, 2010).
Um elemento fundamental na construção de um texto é a referenciação, que tem como
objeto de estudo a capacidade que a língua possui de nomear tudo que está a sua volta. Para Rastier
(1994 apud CAVALCANTE et al, 2003, p. 19), a referenciação seria a “relação entre o texto e a
parte não-linguística da prática em que ele é produzido e interpretado”, o que significa dizer que a
referenciação diz respeito à capacidade que a linguagem possui de realizar a ligação entre o objeto
concreto e a sua significação. Portanto, é através da referenciação que conseguimos designar os
objetos à nossa volta, é por meio dela que conseguimos construir nossos objetos de discurso. É
importante mencionar também que, quando utilizamos uma retomada referencial, ou seja, no
momento em que utilizamos um novo elemento para retomar outro exposto anteriormente,
realizamos o processo da correferenciação, o que implica uma ligação entre os elementos
envolvidos nesse processo.
Ainda sobre a questão da referenciação, constatamos que ela não vai tratar apenas da
nomeação, sua significação está além disso. Koch (2005 apud KOCH, MORATO, BENTES, 2005,
p. 34) nos traz a questão da referenciação, mostrando que “... ela não privilegia a relação entre as
palavras e as coisas, mas a relação intersubjetiva e social no seio da qual as versões do mundo são
publicamente elaboradas...”. Com isso, a autora quis nos trazer a referenciação em um sentido
relacionado ao falante, que é quem vai tratar de realizar essa ligação entre as palavras e as coisas
designadas por elas. É no contexto social que a referenciação é elaborada e depois repassada por
todos que com elas mantêm contato, até o dia em que ela é absorvida por todos.
Nesta pesquisa, tratamos, mais especificamente, sobre as expressões referenciais
anafóricas. Segundo Koch (2005 apud KOCH, MORATO, BENTES, 2005, p. 36) “... a
interpretação referencial anafórica, nominal ou pronominal, consiste não simplesmente em localizar
um segmento lingüístico no texto (um ‘antecedente’) ou um objeto específico no mundo, mas, sim,
algum tipo de informação anteriormente alocada na memória discursiva”. Com isso, a autora quis
nos dizer que os elementos anafóricos não se referem somente a antecedentes utilizados
anteriormente no texto e sim a toda e qualquer informação que o leitor traz em sua memória que
pode e deve surgir no momento da leitura.
Como já foi dito anteriormente, os textos analisados foram produzidos durante a
disciplina Produção Textual, ofertada no 1º período do curso de Letras, do CAMEAM/UERN. Com
uma primeira analise, detectamos trinta e uma expressões anafóricas, classificadas a partir de três
diferentes tipos de retomadas textuais. Sendo dezessete por “repetição total”, sete por “repetição
parcial” e sete por “parassinonímia”. A seguir, alguns exemplos dos resultados da análise das
expressões anafóricas utilizadas nos textos.
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Os principais tipos de anáforas encontradas foram as anáforas por repetição total ou
parcial, que ocorrem “quando o núcleo da forma nominal repete, na íntegra ou parcialmente, o
núcleo do antecedente que está sendo retomado” (KOCH, 2004b, p. 245). Podemos encontrar um
exemplo no texto “A escritora inibida”, no qual se repete a palavra “professor”:
“Embora pouco incentivada pois a escola, professor sempre propunham textos (...). Eram
corrigidos pelo professor individualmente (...)”.

No fragmento, ocorre a anáfora por repetição total, já que o termo é repetido totalmente.
No texto “Expondo minha experiência pessoal”, ocorre um caso de anáfora por
repetição parcial, na qual ao invés de utilizar novamente a expressão “produção de textos” o autor
utiliza a palavra “produção”, como podemos observar no trecho:
“Na produção de textos é preciso conhecimento e leitura para uma boa produção”.

Nos dois exemplos, vemos um dos recursos mais comuns na escrita de textos que é a
repetição. Este tipo de anáfora ocorre muitas vezes pela falta da prática da leitura por parte do autor.
Desta forma, os alunos não conseguem buscar na sua memória um termo que substitua as palavras
utilizadas sem afetar o sentido do texto.
No texto “Minha experiência pessoal com o texto”, encontramos outro exemplo de
anáfora por repetição parcial, como podemos observar no fragmento destacado:
“Como produtor textual, mim vejo como um aprendiz, pois gosto de escrever e para um bom
produtor ainda tenho que mim esforça bastante.”

Nesse caso, a repetição parcial é constituída pela expressão “produtor textual” e a
palavra “produtor”, pois ambas se referem ao autor e à sua experiência com o texto. Esse tipo de
anáfora é muito comum nos textos que não repetem exatamente as mesmas palavras com as quais
mantém uma relação de sentido e, dessa forma, os alunos vão utilizar termos como esses para lhes
auxiliarem em suas produções de textos.
Outro tipo de anáfora dá-se pela sinonímia que ocorre quando a “retomada de um
antecedente efetua-se através de expressões sinônimas (KOCH, 2004b, p. 246)”, ou seja, ocorre
quando, para não repetir a palavra, o autor do texto utiliza outra que representa o mesmo sentido.
Encontramos um exemplo desse tipo de anáfora no texto “Minha experiência com o texto, no ensino
médio foi marcante...”, como observamos no seguinte fragmento:
“É claro que não podemos descartar os detalhes ortográficos desse texto e a sua coerência.
Pois as vezes, (...) tema que não tem nenhum sentido.”

Na expressão destacada, para não repetir a palavra “coerência”, o autor utilizou um
sinônimo, a palavra “sentido”. Isso ocorre porque o autor do texto entende que, quando em um texto
são utilizadas muitas repetições, o mesmo fica pobre e perde muito do seu sentido. E, para evitar
que isso aconteça, ele substituiu a palavra anterior por seu sinônimo, deste modo, não há repetições
e o sentido do texto não é afetado.
Também detectamos um termo anafórico parassinonímico, que é identificado quando “a
retomada de um antecedente acontece por meio de uma expressão “quase-sinônima”
(parassinonímia) (KOCH, 2004b, p. 246), na qual um termo é retomado por outro que estabelece
quase o mesmo sentido que o seu antecedente. Um exemplo é encontrado no texto “Minha
experiência pessoal com o texto”:
“Na vida estudantil, o ensino da produção textual (...), pude comprovar na minha experiência
escolar (...)”.

Nesse trecho, a expressão “vida estudantil” é substituída por “experiência escolar”, que
estabelecem quase o mesmo sentido, e para não haver repetição, ocorre a substituição da expressão
anteriormente utilizada por uma parassinonímia, que é um recurso que nos permite estabelecer uma
relação quase sinônima entre uma expressão e outra. Com o entendimento de que um bom texto não
deve apresentar muitas repetições, o que acarreta um texto sem novidades, os autores conseguem,
por meio de uma palavra quase sinônima, uma forma de evitar as repetições, o que faz com que este
recurso se torne fundamental para a prática da produção textual.
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Outro tipo de anáfora configura-se pelo uso da hiperonímia que ocorre quando a
“retomada referencial dá-se por meio de um hiperônimo (indivíduo-espécie, espécie-gênero)”
(KOCH, 2004b, p. 247), ou seja, a retomada acontece através da utilização de um nome que pode
designar a espécie, o gênero ou o indivíduo mencionado anteriormente no texto. Um exemplo é
encontrado no texto “Professora meus primeiros contatos...”
“O foco tornou-se maior em textos dissertativo-argumentativos. (...) tomei gosto por esse
gênero”.

Nesse fragmento, a expressão “textos dissertativos-argumentativos” é retomada logo em
seguida pelo termo “esse gênero”, no qual “gênero” designa a classe de palavras à qual pertence o
termo “dissertativo-argumentativos”. O autor do texto utilizou essa expressão hiperônima para
evitar a repetição da mesma expressão, especificando, assim, a classe à qual pertence a primeira
expressão utilizada.
Outro tipo de anáfora faz uso da descrição nominal que ocorre quando há “uma escolha
dentre as propriedades ou qualidades capazes de caracterizar o referente, escolha esta que será feita,
em cada contexto, em função do projeto comunicativo do produtor do texto” (KOCH, 2004b, p.
251), ou seja, segundo a autora, as descrições nominais são utilizadas para caracterizar algo dito
anteriormente no texto, que depende do contexto no qual ela será inserida. Como podemos observar
no texto “Ninguém sabe tanto, que não necessite aprender mais”, há um exemplo desse tipo de
anáfora:
“Na realidade meu despertar pessoal com o texto aconteceu no Ensino Médio, onde a total
atenção era voltada para tal aspecto com prioridade devido o ‘vestibular’...”.

Nesse caso, a palavra “texto” foi retomada mais adiante pela descrição nominal “tal
aspecto”. Dessa forma, podemos ver que o autor do texto, através do seu conhecimento de mundo,
conseguiu encontrar uma expressão que funcionasse para substituir a palavra “texto” sem alterar o
contexto no qual está inserida. Esse tipo de ocorrência é muito comum, quando para não repetirmos
uma palavra em um texto, podemos utilizar a sua descrição ou seu conceito.
Diante destes resultados, podemos observar que o tipo de anáfora mais utilizado nos
textos escritos pelos dos alunos do 1º período do curso de Letras, da disciplina Produção Textual do
CAMEAM/UERN, foi a anáfora por repetição total. Possivelmente, esse resultado justifica-se pelo
fato dos alunos chegarem à universidade com um nível de leitura muito baixo, acarretando uma
utilização exagerada da retomada de termos através da repetição total, o que nos leva a constatar
que o vocabulário lexical destes alunos é pobre. Um texto eficiente só será produzido quando o
aluno mantiver uma prática diária de leitura, em conjunto com a escrita, o que irá ampliar o seu
vocabulário e será refletido, naturalmente, em suas produções.
Vinculada à prática da escrita, tem-se a reescrita, que se torna fundamental para a
produção textual, pois é por meio dela que os alunos têm a oportunidade de avaliar seus textos, no
sentido de construir novas versões que possam promover alterações. É por meio da reescrita que os
alunos irão reler os seus textos e buscar aperfeiçoar suas produções, não só no âmbito da
referenciação, como também, na constituição do texto como um todo.
Na tentativa de buscar uma explicação para as ocorrências de anáforas por repetição
total e parcial, procuramos estabelecer uma relação com o ensino de língua materna e constatamos
que, segundo Antunes (2009), o ensino está totalmente voltado para a gramática, desconsiderando,
assim, a produção textual, o que resulta em produtores de textos ineficientes.
Sabemos que, quando a escola resolve ensinar a produção textual a partir das “aulas de
redação”, na maioria das vezes, ela não prepara o aluno para uma produção de textos eficiente,
propondo um ensino de redação que sugere uma espécie de forma na qual os alunos devem encaixar
o seu texto. Nesse sentido, Antunes (2009) nos mostra um comentário feito por um aluno do 3º ano
do Ensino Médio, que havia lhe contado que seu professor de redação tinha ensinado que em uma
redação não se deve usar mais de quatro “que”. De acordo com o que a autora discute, o comentário
do professor parece equivocado, uma vez que os professores devem ensinar aos seus alunos que eles
podem repetir as palavras em um texto, só que devem tomar cuidado para que essas repetições não
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escapem do seu controle e o texto seja constituído basicamente por elas. Contudo, antes disso, a
escola e, principalmente, os professores de línguas deveriam inserir seus alunos no mundo da
leitura, do estudo dos diferentes gêneros e tipos textuais, para que, aos poucos, eles fossem se
familiarizando com o mundo da escrita, de como se deve escrever para ser compreendido por
aqueles que terão um contato posterior com seus textos.
É exatamente por não praticarem a leitura que os alunos, ao escreverem os textos
analisados em nossa pesquisa, utilizam as anáforas por repetição total de uma forma tão
significativa. Quando exercitamos a prática da leitura, passamos a construir em nossas mentes um
“dicionário” com diferentes palavras, ao qual poderemos recorrer no momento da produção de
nossos textos. Dessa maneira, será mais fácil, por exemplo, substituir uma palavra por outra, a qual
poderá ser um sinônimo ou um hiperônimo, entre outras. Desse modo, evitaremos o uso exagerado
das repetições e ainda preservaremos o sentido original do texto.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após a análise do corpus, constituído de dezenove textos, detectamos a ocorrência de
trinta e uma expressões anafóricas, divididas em três tipos de retomadas anafóricas, sendo:
dezessete por “anáfora com repetição total”, sete por “repetição parcial” e sete por
“parassinonimia”. Como pudemos observar, as anáforas mais empregadas foram aquelas que se
realizam por “repetição total”. Acreditamos que este resultado justifica-se pelo fato da anáfora por
repetição total apresentar maior facilidade em sua utilização, uma vez que repete palavras ou
expressões já empregadas anteriormente no texto, não exigindo, assim, por parte do produtor, o
domínio de um vocabulário mais amplo, o qual poderia ser utilizado na efetivação de possíveis
substituições inerentes à construção de sentido dos textos.
Como perspectiva de aplicação para esta pesquisa, acreditamos que estes resultados
possam ser levados ao contexto da sala de aula, como forma de fazer com que os professores
possam rever as orientações dispensadas às atividades de produção de textos, buscando uma
reflexão, por parte dos alunos, sobre a funcionalidade da escrita e o entendimento de que esta
atividade deve ser considerada como um processo, para o qual haverá sempre a possibilidade de
alteração. Acreditamos, também, que a escola deve, cada vez mais, incentivar a prática da leitura,
como forma de fazer com que os alunos possam ampliar seu vocabulário e, assim, escrever com
mais facilidade, evitando as repetições, e efetivar substituições sem alterar o sentido que pretendem
veicular em seus textos.
No que diz respeito às limitações que se apresentam para os trabalhos que pretendem
investigar a escrita, citamos, ainda, certa resistência, por parte dos produtores, em disponibilizarem
seus textos, como forma de procurar preservar suas particularidades no momento da produção.
Acreditamos também que essa resistência se justifica pelo fato dos produtores temerem uma
avaliação por parte daqueles que terão acesso aos seus textos. Sendo assim, os pesquisadores da
área devem realizar um trabalho de conscientização na tentativa de confirmar que a escrita
constitui-se de um processo e, que por isso, todo texto é passível de observação e,
consequentemente, de alterações.
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OS DIFERENTES TIPOS DE REPRESENTAÇÃO DE FALA COMO MARCAS DA
RESPONSABILIDADE ENUNCIATIVA EM ARTIGOS CIENTÍFICOS
Jorge Luis Queiroz Carvalho1; Rosângela Alves dos Santos Bernardino2; José Cezinaldo Rocha
Bessa3
RESUMO: Este trabalho tem como objetivo investigar como os estudantes de graduação em Letras
assinalam a responsabilidade enunciativa daquilo que dizem em artigos científicos por eles
produzidos. Para isso, ancoramos nossos estudos na Análise Textual dos Discursos (ATD), tal como
ela é pressuposta por Adam (2008), considerando também os estudos de Passeggi et al (2008) e de
Rodrigues, Passeggi & Silva Neto (2010) sobre esse campo teórico, além das considerações de
Coltier, Dendale & Brabanter (2009) e Rabatel (2009) acerca a responsabilidade enunciativa. Para
este trabalho, delimitamos como foco de análise a categoria dos diferentes tipos de representação de
fala, recorrendo aos estudos de Bakhtin (2006), de Maingueneau (1996; 2002) e de Boch &
Grossmann (2002). Nosso corpus se constitui de 10 artigos científicos produzidos por estudantes de
Letras publicados em um evento científico da área de Letras. A análise mostra que o estudante de
graduação mobiliza diferentes marcas linguísticas a fim de demarcar o outro como responsável
pelos pontos de vista (PdV) citados, sendo o discurso direto a marca mais recorrente. Além disso, os
estudantes apresentam um posicionamento de concordância em relação a esses pontos de vista. Isso
indica que os estudantes, ao apoiarem-se no discurso de um segundo enunciador, raramente
contestam esse dizer, mantendo o seu PdV sob dependência dessa fonte.
PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade enunciativa; Análise textual dos discursos; Escrita
acadêmica; Artigo científico.
INTRODUÇÃO
Esta pesquisa está situada na Análise Textual dos Discursos (ATD), quadro teórico
delineado pelo linguista Jean-Michel Adam (2008), e tem como objeto de investigação, mais
precisamente, a categoria da responsabilidade enunciativa (RE). Coltier, Dendale & Brabanter
(2009) apresentam a responsabilização como um conceito que vem sendo discutido ao longo dos
tempos por diferentes pesquisadores e que, no entanto, possui definições teóricas bastante
divergentes. Reconhecendo a diversidade de olhares sobre esse objeto, estudaremos a
responsabilidade enunciativa com base nos pressupostos de Adam (2008) e Rabatel (2009), uma vez
que avistamos uma aproximação entre os estudos desses pesquisadores, em especial, no que se
refere ao estudo da RE quanto a sua possibilidade de imputação.
Para Adam (2008, p. 110), “a responsabilidade enunciativa ou ponto de vista (PdV)
permite dar conta do desdobramento polifônico”. Considerando esse entendimento, buscamos, neste
trabalho, compreender como o estudante da graduação em Letras assinala a responsabilidade
enunciativa daquilo que diz em artigos científicos, procurando, especificamente: (i) identificar as
vozes que constituem o discurso do estudante; (ii) descrever as formas linguísticas mobilizadas para
assinalar a responsabilidade enunciativa; (iii) observar o posicionamento do estudante com relação
às vozes que se apresentam na materialidade textual; (iv) e discutir as formas de constituição da
responsabilidade enunciativa tendo em vista as implicações para a construção de sentidos nesse
1
Discente do Curso de Letras/Inglês do Campus Avançado “Profª. Maria Elisa de Albuquerque Maia”, UERN. E-mail:
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gênero. Estudos anteriores, como o de Rodrigues (2010), que tem como foco de investigação os
diferentes modos de materialização da responsabilidade enunciativa em textos acadêmicos, nos têm
mostrado que pesquisadores iniciantes apresentam dificuldades ao assumir a responsabilidade
enunciativa do que dizem em textos acadêmicos por eles produzidos.
Para essa pesquisa, dentre as diferentes marcas linguísticas que permitem a
materialização da responsabilidade enunciativa compiladas por Adam (2008), delimitamos como
foco de análise a categoria dos diferentes tipos de representação de fala. Essa categoria, vista na
ATD como marcador da RE, dialoga com os estudos de Bakhtin (2006), em quem também nos
fundamentamos, acerca do discurso de outrem. Esse autor, inclusive, é considerado o pioneiro nos
estudos relacionados a essa temática e é visto como referência para Adam (2008) no que se refere
ao estudo do dialogismo. Além de Bakhtin (2006), recorremos também às considerações de
Maingueneau (1996; 2002), que reinterpreta algumas das categorias do discurso citado, e de Boch
& Grossman (2002), que, assim como Maingueneau (2002), reinterpretam e introduzem o estudo de
outras categorias.
MATERIAL E MÉTODOS
Esta pesquisa é de caráter descritivo e interpretativo e orienta-se por uma abordagem de
base tanto qualitativa quanto quantitativa. Nosso corpus se constitui de dez artigos científicos
produzidos e publicados por estudantes de Letras no I Colóquio Nacional de Estudos Linguísticos e
Literários (CNELL). Para a coleta do corpus, procuramos selecionar artigos produzidos por
graduandos dos sétimo e oitavo períodos do curso e que fossem vinculados às áreas dos estudos
linguísticos do texto e/ou do discurso. Tendo percebido que os artigos produzidos por estudantes do
sétimo e do oitavo período e dessas linhas temáticas não davam conta de atender à quantidade de
artigos estipulada, aplicamos os critérios de seleção ao alcance de outros períodos do curso e de
outras áreas de estudo. Tendo completado a etapa de coleta, codificamos os artigos da seguinte
maneira: AC01, em que A: significa a Artigo, C: Científico e 01: um numeral que identifica o artigo.
Posteriormente, partimos para o levantamento das ocorrências dos diferentes tipos de representação
de fala encontrados nos artigos científicos e realizamos a quantificação dos dados em gráficos.
Tendo feito o levantamento de todas as ocorrências, demos início, então, à análise
desses dados, buscando observar a maneira pela qual as marcas da categoria com a qual estamos
trabalhando implicam a (não) assunção da responsabilidade iniciativa. No que concerne ao quadro
dos diferentes tipos de representação de fala, Adam (2008) nos apresenta, embora sem se estender
na discussão, o discurso direto, discurso direto livre, discurso indireto, discurso narrativizado e
discurso indireto livre. Entendemos que Adam (2008), ao trazer essas categorias para o estudo da
RE, nos dá indícios de como interpretá-las de acordo com as fontes nas quais ele se apoia. Desse
modo, recorremos também aos estudos de Bakhtin (2006), em quem Adam (2008) nos indica como
fonte de referência, em especial, no que concerne ao estudo do dialogismo.
Dentre essas categorias apontadas por Adam (2008), Bakhtin (2006) já havia
mencionado, em seus estudos sobre o discurso de outrem, o discurso direto, o discurso indireto e o
discurso indireto livre. Além desse autor, acolhemos as considerações feitas por Maingueneau
(1996; 2002), que menciona diferentes tipos de discurso citado, apontando, assim, a modalização
em discurso segundo, o discurso direto, o discurso direto livre, o discurso indireto, as ilhas textuais,
o discurso direto com “que”, o discurso indireto livre e o resumo com citações, bem como as
considerações de Boch & Grossmann (2002), que introduzem o estudo de outra marca, a evocação.
Ainda cabe salientar que, para a análise dos dados, seguimos a distinção sugerida por Rabatel
(2009) com relação ao primeiro locutor/enunciador (L1/E1), instância que mobiliza o discurso
citado, e aos enunciadores segundos (e2), fontes dos Pontos de Vista (PdV) em quem L1/E1 se
apoia e a quem a RE pode ser imputada.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
No gráfico a seguir apresentamos as formas linguísticas que demarcam os tipos de
representação de fala mais recorrentes no corpus. As formas que aparecem no gráfico excedem
aquelas sugeridas por Adam (2008), uma vez que realizamos um diálogo com estudos de outros
pesquisadores, incorporando também as categorias sugeridas por Maingueneau (1996; 2002) e Boch
& Grossmann (2002).

4%

Discurso direto

13%
Discurso indireto
33%
Discurso direto com "que"

7%

Evocação
10%

Ilha textual

6%

Modalização em discurso
segundo
Resumo com citações

27%

Gráfico 1: Tipos de representação de fala mobilizadas para assinalar a responsabilidade enunciativa
Podemos perceber aí a utilização de sete tipos de representação de fala, entre as quais, a
citação em discurso direto aparece como a mais frequente de todas, com 33% das ocorrências de
citação, seguido pelo discurso direto com “que”, com 27%. Em seguida aparecem as formas
modalização em discurso segundo, com 13%; e evocação, com 10%. Em menor escala aparecem as
formas ilha textual, com 7%; discurso indireto, com 6%; e resumo com citações, com 4%.
Esse levantamento também mostra que há um predomínio das formas de citação em que
o estudante reproduz as palavras do outro de maneira integral. Isso pode ser constatado se
observamos a frequência com que as formas discurso direto e discurso direto com “que” aparecem,
somando juntas 60% das ocorrências. Isso pode indicar que o estudante da graduação em Letras, ao
dissociar as duas situações de enunciação, quer mostrar, da maneira mais clara possível, que não é o
responsável pela enunciação citada. Essa hipótese encontra apoio no pensamento de Maingueneau
(2002, p. 138), ao sugerir que, nas formas de citação em discurso direto, o locutor “não se coloca
como responsável por essa fala, nem como sendo ponto de referência de sua ancoragem na situação
de enunciação”. As demais formas, como por exemplo, o discurso indireto, em que o locutor
reproduz o sentido da enunciação citada, aparece em menor escala. Adam (2008) postula que cada
uma dessas diferentes formas de mobilização do discurso do outro se configura como marcador da
responsabilidade enunciativa, que se apoia em co(n)textos anteriores e posteriores. Vejamos, através
de uma análise qualitativa, de que modo isso acontece:
Fragmento 1
[...] A prática interventiva do professor deve servir como exemplo para os alunos, que, a partir do contato
com o professor que o ensina a e fazer o texto, possa, posteriormente, realizar tal tarefa sem
necessariamente precisar do professor, o que chamamos de reescrita individual, e, conseqüentemente
resultará em produções mais elaboradas e alunos produtores de textos excelentes, capazes de agir
criticamente sobre a própria linguagem. Sobre isso, Leite (2009, p.39) afirma:
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[...] a reflexão acerca do próprio texto, no caso da reescrita individual, torna-se ainda mais
significativa, porque incide sobre as reais necessidades de aprendizagem dos alunos, quais sejam,
os “erros” ou desvios cometidos por eles na produção da primeira versão do texto.

Com isso, fica claro mais uma vez a importância da intervenção do professor no texto do aluno, já que estes
vêem no professor um norte para sua vida estudantil e talvez até profissional. [AC02, p.6]

Nesse exemplo, vemos um caso de discurso direto, em que L1/E1 distingue claramente
duas situações de enunciação, o discurso citante, referente a L1/E1, e o discurso citado, referente a
e2. Isso pode ser percebido através das fronteiras que separam esses dois eventos enunciativos, a
utilização do verbo afirma, indicativo de ato de fala, aspas e recuo. Nota-se ainda, nesse fragmento,
que L1/E1 não se coloca como responsável por esse dizer, atribuindo-o a Leite (2009, p.39). Essa
característica, aliás, é típica desse tipo de discurso citado e o seu uso parece ter como objetivo
mostrar a autenticidade das palavras, citando-as da maneira literal pelas quais elas foram proferidas.
O distanciamento entre essas duas enunciações manifesta-se, assim, apenas no fato de que L1/E1
integra os dizeres de e2 para mostrar sua adesão respeitosa ao dito, deixando claro quem é
responsável por esse dizer, manifestando o que Maingueneau (2002) chama de citação de
autoridade.
Fragmento 2
Considerando a organização dídatica dos PCNs de LP, Rojo (2000, p. 29), pontua que: “a
organização dos conteúdos encontra-se distribuída, nos PCNs de LP, por dois eixos de práticas de
linguagem: as práticas de uso da linguagem e as práticas de reflexão sobre a língua e a
linguaguagem”.[AC06, p.11]

Nesse segundo fragmento, destacamos uma espécie de discurso direto que, no entanto,
possui introdutores típicos de um discurso indireto, um verbo + que. É o que Maingueneau (2002)
chama de discurso direto com “que”. Nesse exemplo, observa-se que, após os introdutores, há um
fragmento citado de maneira literal e situado entre aspas, marca tipográfica característica do
discurso direto. É por conter características desses dois tipos de representação de fala que o discurso
direto com “que” é considerado por Maingueneau (2002) como uma das formas híbridas do
discurso citado. O uso desse tipo de representação de fala nos mostra que L1/E1, ao mesmo tempo
em que une sintaticamente as palavras citadas ao seu discurso, demarca o espaço entre seus dizeres
e os de e2, mostrando, assim, o distanciamento entre suas palavras e as palavras citadas. L1/E1,
assim, procura, além de mostrar quem é o responsável pelo PdV, ou seja, atribuindo-o a e2 e
preservando as palavras por ele ditas.
Fragmento 3
[...] E, nesse momento, abrimos um parêntese para nos recordarmos ao que dizem os PCN (1998) quando
afirmam que é interessante trabalhar com os gêneros da oralidade, uma vez que, na escuta de textos, o aluno
pode identificar valores e formas particulares na composição de um determinado texto. [AC09, p.8]

O fragmento acima mostra um exemplo de discurso indireto. Aqui L1/E1 não reproduz
de maneira literal as palavras de e2, ou seja, dos PCN (1998), mas sim, realiza uma tradução dessas
palavras. Nesse sentido, embora L1/E1 reproduza o discurso do outro de maneira indireta, ele indica
quem é o responsável por esse dizer, mostrando que o seu PdV se mantém em dependência do PdV
do outro. No entanto, valendo-nos das noções de co-texto e contexto discutidas por Adam (2008),
podemos perceber, através da marca de primeira pessoa presente no trecho “abrimos um parêntese
para nos recordarmos ao que dizem os PCN”, que o dizer de e2, informando ser “interessante
trabalhar com os gêneros da oralidade”, é relevante para L1/E1. Assim, através dessa característica,
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percebemos que L1/E1, além de introduzir o PdV do outro, também manifesta seu acordo.
Fragmento 4
Segundo Perelman e Tyteca (2005) a argumentação é o processo pelo qual apresentamos e
defendemos uma tese, recorrendo a técnicas que servirão de âncora para validarem as idéias defendidas. Ela
é uma prática que está subjacente a linguagem. Assim, de forma consciente ou inconsciente, estamos sempre
tentando convencer alguém sobre as nossas verdades e valores. [AC07, p.02]

Neste fragmento temos a manifestação da modalização em discurso segundo, que
também se caracteriza por ser um tipo de representação de fala em que L1/E1 se exime da
responsabilidade do discurso citado. Para isso ele trata de mostrar que o seu dizer está apoiado no
discurso de outra pessoa. Desse modo, L1/E1 remete à enunciação de outro, fazendo uso de
modalizadores que apontam esse enunciador segundo como responsável pelo PdV citado. Nesse
exemplo, o introdutor “segundo” exerce essa função. Esse tipo de marcador, de acordo com Adam
(2008), indica que o fragmento citado não é assumido pelo locutor. Percebemos aqui que L1/E1
utiliza esse modalizador para mostrar que a enunciação é citada sob domínio do PdV de e2,
responsável por esse dizer. Essa forma de mobilização também se caracteriza pelo fato de que
L1/E1, ao mesmo tempo em que cita e atribui a responsabilidade enunciativa a outra pessoa,
comenta o seu dizer.
Fragmento 5
Para dar suporte ao nosso trabalho, recorremos a Teoria da Argumentação no discurso, especialmente a
Nova Retórica, postulada por Perelman e Tyteca (2005), reforçada por Reboul (2004), Souza (2003) Abreu
(2006), e Mosca (2004) entre outros estudiosos. [AC06, p.1]

De acordo com Boch & Grossmann (2002), a evocação se manifesta quando o escritor
faz referência a estudos de outros autores sem pretensão de discutir sobre o conteúdo dos mesmos.
No fragmento acima, nota-se que L1/E1 faz menção a diferentes trabalhos e teorias elaboradas por
outros estudiosos sem discorrer explicitamente sobre esses conteúdos em um primeiro momento. Ao
fazer alusão aos trabalhos de outros pesquisadores, L1/E1 coloca em segundo plano o teor dessas
discussões, ainda que, de certa forma, já esteja implícito o acordo com as hipóteses levantadas. Isso
pode ser constatado quando se observa que L1/E1 sustentará seu discurso com base nesses estudos
anteriores, considerados por ele como significativos e pertinentes para o desenvolvimento de seu
trabalho.
Fragmento 6
Segundo Bakhtin (2003 p. 301), ao utilizarmos a fala nos apropriamos sempre de um gênero textual, ou seja,
todos os nossos discursos proferidos requer uma “Forma padrão e relativamente estável de estruturação”. É
a partir de conversas cotidianas que moldamos nosso modo de falar em que se configura na composição de
um gênero, sendo que, ora empregamos de uma maneira mais simplificada e ora precisamos ser mais
formais e dinâmicos quanto ao seu uso. [AC09, p.2]

A ilha textual também é considerada como uma forma híbrida de discurso citado, tendo
em vista que possui características concernentes tanto ao discurso indireto quanto ao discurso
direto. Isso porque, mesmo integrada à sintaxe da frase, a ilha textual se apresenta como detentora
de palavras atribuídas a um segundo enunciador. No fragmento acima, é possível perceber duas
situações de enunciação que se distinguem em virtude das marcas tipográficas que delimitam o
espaço entre elas. Nesse sentido, percebe-se que L1/E1 demarca o espaço entre as duas situações de
enunciação e indica quem é responsável pelo PdV. O fragmento citado, assim, embora integrado à
sintaxe do discurso de L1/E1, é atribuído a e2.
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Fragmento 7
Para Neves (2000, p. 53) o falante ao pronunciar um enunciado tem a “intenção de obter modificação no
conhecimento, no pensamento, comportamento (etc.) de seu interlocutor” e em seguida escolhe o léxico “do
modo que ele considera que seja o que vai obter de seu interlocutor tal ou tal interpretação”. Com relação ao
ouvinte, Neves (Ibidem) afirma que “no fundo cada pessoa que recebe uma expressão lingüística sabe que
quem a produziu queria alguma coisa com a expressão” e para a interpretação desta “pesa, pois, o que o
receptor saiba dos pensamentos, dos conhecimentos, do comportamento (etc.) de quem o produziu”.
[AC01, p.6]

Nesse exemplo, chama atenção o fato de que L1/E1 faz uso de um modo de discurso
citado em que recorre a diferentes fragmentos pertencentes ao discurso de e2. Maingueneau (2002)
chama essa forma de mobilização do discurso do outro de resumo com citações. Isso se deve ao fato
de L1/E1 fazer uma espécie de resumo do discurso de e2 através de fragmentos citados que se
integram à sintaxe de seu discurso. Desse modo, podem-se perceber duas vozes, sendo que a voz de
e2 é facilmente percebida em virtude das marcas tipográficas existentes. A voz de L1/E1, no
entanto, aparece da forma mais discreta possível, uma vez que, na maior parte desse fragmento, os
enunciados são atribuídos a e2. Nessa forma de mobilização a voz de L1/E1 tende a apagar-se
através do PdV citado, para isso ele busca citar literalmente as palavras de e2, responsável pelo
dizer.
Desse modo, contabilizamos sete tipos de representação de fala encontrados no corpus.
Ao longo de nossa análise, destacamos ainda que alguns desses tipos de representação de fala
parecem ser usados mais comumente em seções específicas do artigo científico, como mostra o
gráfico abaixo:
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Gráfico 2: Tipos de representação de fala mais utilizados por seção do artigo científico.
Percebe-se aqui que não há um tipo de representação de fala específico que seja
predominante em todas as seções. Na seção de introdução, por exemplo, percebe-se que, de todas as
formas mobilizadas, a evocação é a mais utilizada; na seção de discussão teórica, por sua vez, o
discurso direto é o mais recorrente; na análise dos dados, constatamos que os estudantes utilizam-se
frequentemente do discurso direto com “que”; e, na conclusão, apenas uma forma de citação foi
mobilizada, a evocação. Além disso, observa-se que, nas seções de introdução e conclusão, há
menos recorrência de mobilização do discurso do outro que nas seções de discussão teórica e
análise dos dados. Isso se justifica se levarmos em conta que é justamente nas seções de discussão
teórica e análise dos dados que o produtor faz mais recorrência a outras vozes para sustentar as
teorias nas quais ele irá ancorar o seu estudo e, através dos dados, reafirma esses dizeres para
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confirmar a teoria empregada, buscando, para tanto, mobilizar o discurso do outro de diferentes
maneiras.
Outro objetivo de análise do nosso trabalho foi verificar as formas de engajamento com
o PdV de outrem. Rabatel (2009) defende que há três formas de engajamento: acordo, desacordo e
neutralidade. Vejamos de que o modo o aluno da graduação se posiciona frente ao PdV do outro.
Formas de engajamento com o PdV do outro
1%
22%
Acordo
77%

Neutralidade
Desacordo

Gráfico 3: Formas de engajamento com o PdV do outro
Os dados desse gráfico mostram que os estudantes tendem a concordar com os PdV
mobilizados em seu discurso, considerando que o acordo com o PdV do outro se deu em 77% dos
casos. Isso nos indica que os estudantes da graduação em Letras geralmente fazem uso do discurso
do outro para fundamentar o seu dizer. Desse modo, eles buscam trazer mais credibilidade a seu
trabalho, deixando claro o seu acordo com o PdV de um pesquisador da área. No entanto, nem
sempre os estudantes deixam claro o seu posicionamento e não manifestam explicitamente o acordo
ou desacordo com o discurso mobilizado. Essa neutralidade se manifesta em 22% dos casos, quando
L1/E1 apenas reproduz o PdV de e2 sem tomar uma posição. O desacordo, por sua vez, se
manifesta em apenas 1% das ocorrências, o que reforça a ideia de que os estudantes fazem uso do
discurso do outro primordialmente para respaldar os seus dizeres e, somente em raras exceções,
mostram um posicionamento contrário ao PdV de e2.
CONCLUSÃO
A análise nos mostra que diferentes tipos de representação de fala são mobilizados ao
longo do artigo. Essas formas auxiliam L1/E1 a indicar quem são os responsáveis pelos PdV citados
em seu texto e, posteriormente, mostrar sua forma de engajamento com a enunciação citada.
Constatamos, ainda, que a forma mais mobilizada foi o discurso direto, o que nos indica que os
estudantes procuram, além de indicar quem é o responsável pelo discurso citado, restituir as
palavras de e2 da maneira literal pelas quais elas foram ditas. Esse comportamento parece ser
frequente se levarmos em consideração que ele também é recorrente em outros tipos de
representação de fala, como, por exemplo, o discurso direto com “que”. Isso mostra que os
estudantes, além de isentarem-se da responsabilidade desses enunciados, desejam se mostrar
objetivos e fieis às palavras de um e2, mantendo suas posições sob dependência do PdV de outrem.
Outro ponto que merece destaque em nossa análise é o fato de que o estudante de
graduação em Letras tende a mobilizar os PdV com os quais concorda, o que se constata em 77%
dos casos. Nesse sentido, os dados não evidenciam ser frequente os estudantes de Letras
mobilizarem discursos divergentes de sua opinião, de maneira que possam fazer discussões,
levantar novas hipóteses ou apontar sugestões. Essa tendência, assim, indica que os estudantes
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geralmente recorrem ao discurso do outro para dar apoio ao seu dizer e conferir credibilidade a seu
trabalho, esquivando-se de discordâncias e consequentes discussões.
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PRODUÇÃO DISCURSIVA SOBRE OS EVENTOS HISTÓRICOS E CULTURAIS DA
CIDADE DE MOSSORÓ

Cícero Roney da Silva Andrade1; Ana Maria de Carvalho 2

RESUMO: Neste trabalho, apresentamos os resultados de nossa investigação no
PIBIC-UERN (2011-2012) intitulada “Acontecimentos na história de Mossoró e
produção discursiva da cidade como lócus de cultura: efeitos do poder”, que
desenvolveu uma análise das articulações entre os grandes eventos histórico-culturais na
cidade de Mossoró e os discursos e práticas do poder local com relação à promoção da
cultura e da identidade cultural da cidade. A pesquisa teve como objetivo central
interpretar e expor como e quais são os discursos utilizados para a promoção das idéias
de cidade libertadora, pioneira e resistente através de espetáculos teatrais e eventos que
retomam os grandes acontecimentos históricos da cidade: “O motim das mulheres” em
1875; “A libertação dos escravos” em 1883; “O primeiro voto feminino da América
latina” em 1927 e “A resistência ao bando de Lampião” em 1927. Inserido na linha de
pesquisa Discurso, Memória e Interpretação, do GEDUERN - Grupo de Estudos do
Discurso da UERN - o trabalho analisou as estratégias discursivas usadas em diferentes
gêneros midiáticos e nos discursos do poder local. Os resultados apontaram que os
discursos analisados circulam a produção identitária do mossoroense como um povo
resistente e libertador, idéia recorrente nos discursos do poder municipal, que promove e
incentiva projetos culturais recorrendo à memória e à história da cidade em um trabalho
de rememoração e comemoração que atualiza os feitos do passado nas ações na
construção da história do presente desta cidade, o que se liga a interesses econômicos,
socioculturais e políticos.
PALAVRAS-CHAVE: Cultura; Discurso; Memória; Mossoró; Sentidos.

INTRODUÇÃO
O trabalho vincula-se a nossa investigação PIBIC/UERN intitulada
“Acontecimentos na história de Mossoró e produção discursiva da cidade como lócus de
cultura: efeitos de poder”. Trata-se de reflexões sobre a cultura na cidade de Mossoró,
observando as regularidades discursivas que relacionam os eventos culturais do presente
a feitos históricos do passado que marcam a identidade do mossoroense como sujeito da
resistência e da liberdade.
Mossoró comemora esses feitos históricos, promovendo eventos que os
rememoram e que produzem efeitos de sentido ligados a uma lembrança que não passa,
não se esgota. Dentre esses eventos destacam-se o “Auto da Liberdade”, espetáculo
teatral que desponta como um dos principais eventos da agenda cultural da cidade. É
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uma peça teatral baseada na obra do escritor mossoroense Crispiniano Neto, enfoca os
fatos históricos da cidade os quais remetem às lutas, a bravura e à busca pela liberdade
implementados pelo povo mossoroense. Assim, esse espetáculo reúne em seus atos os
grandes eventos que contam a história desse povo como libertador e resistente: o Motim
das Mulheres (1875), a Libertação dos Escravos (1883), a Resistência ao bando de
Lampião (1927) e o Primeiro voto feminino na América Latina (1928). Outro
espetáculo promovido pela Secretaria de Cultura local é o “Chuva de Bala no País de
Mossoró”, do dramaturgo natural de Mossoró Tarcísio Gurgel. Esse espetáculo que tem
uma formatação de um espetáculo teatral e musical enfatiza a Resistência ao bando de
Lampião (1927), implementada pelos mossoroenses sob o comando do prefeito Rodolfo
Fernandes, que representa a força do poder local e da união do povo com esse poder
para vencer as dificuldades e ameaças do inimigo. Uma metáfora, portanto, da
necessidade dessa relação no presente entre povo e poder para defender a cidade e
promovê-la no presente e futuro. Também se destaca na agenda cultural o “Cortejo da
Liberdade”, evento que ocorre durante a “Festa da Liberdade” no mês de setembro, um
cortejo cultural formado pela comunidade e artistas mossoroenses numa comemoração à
data de Abolição dos Escravos em Mossoró.
Olhamos para o gesto comemorativo dos fatos históricos, com o objetivo de
descrever/analisar os eventos históricos e culturais da cidade de Mossoró, enquanto
acontecimento discursivo, tendo como norteadora a inquietação sobre o funcionamento
dessa prática discursiva, que o poder local prima tanto por valorizar e preservar e de sua
produção de sentidos no espaço público de Mossoró. Assim nos interessou investigar os
efeitos de sentido que o poder faz circular a partir dos eventos artísticos e culturais,
criando e enaltecendo uma identidade libertadora, resistente e pioneira para o povo
mossoroense. Também nos interessou analisar como o poder local se utiliza desses fatos
históricos bastantes presentes na cidade, em monumentos históricos (como o “Memorial
da Resistência”, localizado no centro da cidade, ou os “buracos das balas da batalha
contra o bando de Lampião, no alto da torre da Igreja de São Vicente”) e outros suportes
de textos que circulam no espaço urbano.
MATERIAL E MÉTODOS
Trata-se de uma pesquisa qualitativa interpretativa inserida no campo
teórico da Análise do Discurso de orientação francesa. Para desenvolver nossa análise,
recorremos principalmente às contribuições de Michel Foucault (1995; 2005) no que se
refere ao discurso, ao sujeito e ao poder e as discussões sobre “cultura” advindas dos
Estudos Culturais, mais especificamente, na proposta de Hall (2006). Foram analisados
grandes espetáculos e eventos culturais que constam na agenda oficial da Prefeitura
Municipal de Mossoró, os monumentos históricos e outros suportes textuais presentes
no espaço urbano ou que divulgam os eventos comemorados, tais como: “Auto da
Liberdade”, “Chuva de Bala no País de Mossoró” e “Cortejo da Liberdade” que
dramatizam/representam os fatos históricos principais e mais explorados
discursivamente no trabalho que se realiza com a memória e a história local.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise empreendida focou-se nos efeitos de sentido dos enunciados
analisados, norteada pela questão central que mobiliza a análise do trabalho da/sobre a
participação da memória na produção de sentidos: como um enunciado materializa e
atualiza uma memória e que efeitos de sentido isso produz? A partir disso, descrevemos
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analisamos o funcionamento da memória nas práticas discursivas que fazem circular
sentidos sobre os eventos selecionados durante a pesquisa:
Auto da Liberdade
Espetáculo realizado no mês de setembro representa os quatros fatos
históricos principais da cidade (Motim das Mulheres, a Libertação dos Escravos, a
Resistência ao bando de Lampião e o Primeiro voto feminino na América Latina. Nas
cenas que compõem o texto, ocorre uma exaltação ao pioneirismo, espírito vanguardista
e libertador do mossoroense. O gênero em que se formata - auto – oportuniza a inscrição
de um movimento de comemoração e rememoração desses fatos.

Principal Ato do espetáculo “A Libertação dos Escravos”

A análise deixou entrever que o “Auto” promove e incentiva a identificação
do sujeito mossoroense como libertador, materializando nas cenas um diálogo entre
passado e presente, o que parece mover o incentivo dado pelo poder local a realização
desse evento. O trabalho que se dá com a memória parece querer inscrever no presente
esse espírito libertador do mossoroense que não se esgota no presente, nas práticas
atuais do poder local. Afinal, como afirma Silva (2008, p. 36-97),
Uma vez que se constitui na relação da língua com a história, o discurso tem
sua existência significante em sua heterogeneidade, isto é no diálogo que se
trava com outros discursos (interdiscurso), com um já-dito, um já entendido
que circula na memória social que volta re-significado nas condições de
produção que o atualizam, somente visível no espaço de uma memória
discursiva recuperável pelo interdiscurso que “apaga (oculta) ou desvela
(revela) significados”.

Torna-se perceptível então que aqueles que produzem e divulgam tal evento
se valem de fatos históricos (que nem se quer foram vividos por essa geração que
propala essa atividade histórica), mas se apropriam desta identidade ideológica e a
divulgam da maneira que melhor lhes convém.
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Chuva de Bala no País de Mossoró

Espetáculo apresentado no adro da igreja de São Vicente – Chuva de Bala no País de Mossoró

Esse espetáculo teatral narra a “invasão” de Lampião à Mossoró em 1927,
com ênfase na resistência dos mossoroenses. O espetáculo é representado no adro da
Igreja de São Vicente (um dos principais locais do combate entre o bando de Lampião e
o povo, liderado pelo prefeito Rodolfo Fernandes). A Cena em destaque mostra o
encontro para acerto de contas entre Lampião e o então prefeito de Mossoró. Esse é
talvez o fato histórico mais explorado na produção de sentidos sobre Mossoró como
terra da resistência e serve como metáfora que faz circular sentidos em volta da relação
povo/poder local como resistentes na defesa da cidade. Há na cidade uma recorrência a
esse feito que se manifesta discursivamente em várias formas e gêneros: nome de
bairros, praças, monumentos. Exemplo disso é a construção do “Memorial da
Resistência de Mossoró”

Memorial da Resistência
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Seria esse o maior exemplo de exaltação à memória da batalha 1927, um
memorial onde imagens dos “Heróis da Resistência” (assim são denominados no
Memorial os combatentes locais da época) dividem espaço com fotos da época, textos
históricos e com imagens de Lampião e seu bando. Além desse monumento criado pela
iniciativa municipal, temos os buracos das balas do combate Lampião e mossoroenses
ainda preservados no alto da torre da Igreja de São Vicente e o Palácio da Resistência
(sede da Prefeitura Municipal) que na época era a casa do prefeito Rodolfo Fernandes:

Torre da Igreja de São Vicente

Palácio da Resistência (Prefeitura Municipal)

Mossoró, assim como todas as cidades de uma sociedade capitalista, é a
continuação de suas instituições públicas. Por meio desses prédios transformados em
monumentos, de comemoração e rememoração do passado cria-se um elo entre sujeito,
memória e sentidos identitários. No caso de Mossoró, há uma recorrência insistente na
produção do discurso da resistência que se materializa nas comemorações, nos discursos
do poder local e na mídia.
As práticas discursivas analisadas aqui, mostram que a cidade é arquitetada
para produzir efeitos de identidade. Assim, os discursos sobre a resistência no espaço
urbano de Mossoró e nas suas comemorações entrelaçam sujeito, cotidiano, cidade e
poder. Afinal, como nos afirma Orlandi (2004, p. 11):
No território urbano, o corpo dos sujeitos e o corpo da cidade formam um,
estando o corpo do sujeito atado ao corpo da cidade, de tal modo que o
destino de um não se separa do destino de outro. Em suas inúmeras e
variadas dimensões: material, cultural, econômica, histórica etc. o corpo
social e o corpo urbano formam um só [...] Nada pode ser pensado sem a
cidade como pano de fundo. Todas as determinações que definem um espaço,
um sujeito, uma vida, cruzam-se no espaço da cidade.

CONSIDERAÇÕES
É possível identificar que no espaço de cidade de Mossoró a cultura se
constitui enquanto dispositivo (FOUCAULT, 2005), ou seja, enquanto produção que
articula práticas discursivas e não discursivas que produzem a ideia de Mossoró como
terra de resistência, vanguarda e liberdade. Tais apresentações culturais citadas nos
serviram como exemplos para as noções de memória discursiva, “a estruturação do
discurso vai construir a materialidade de uma certa memória social.” (PÊCHEUX,
1999, p. 11). Logo então percebemos que é gerada uma memória social coletiva em
torno desses fatos históricos. Notamos que o fato histórico em si é esquecido em sua
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totalidade dos fatos, sendo somente lembrados os fatos e memórias que o poder local
utiliza para enaltecer a identidade de um povo mossoroense, levando até a uma
ideologia libertadora e pioneira. Mossoró se constitui como um grande cenário, onde a
história se faz ao redor de seus cidadãos, e em trono disso, o poder local que articula,
promove e incentiva essa atividade, controla os fatos para a criação de um discurso que
logo resultará em promoção econômica, cultural, turística e social
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UM ESTUDO ACERCA DA CONSTITUIÇÃO SÍGNICA DA LIBRAS COM BASE EM
PEIRCE.
Erica Santana de Sousa1; Emílio Soares Ribeiro2

RESUMO: Esta pesquisa tem como objetivo discutir a constituição linguística da Língua Brasileira
de Sinais – LIBRAS, e investigar a sua constituição sígnica com base na semiótica americana de
Charles Sanders Peirce, no intuito de conhecer como esta língua representa seus objetos. O corpus
estudado foi extraído do Dicionário de Língua Brasileira de Sinais disponível no site
www.acessobrasil.org.br/libras, uma ferramenta integrante do projeto Acessibilidade Brasil, uma
associação sem fins lucrativos que visa à inclusão digital dos portadores de necessidades especiais.
A análise consistiu na seleção aleatório de trinta sinais da LIBRAS pertencente as classes
Alimentos, Frutas e Sentimentos (dez sinais de cada classe). Após delimitação do corpus, estes
sinais foram submetidos a uma análise descritiva quando a seus aspectos linguísticos e semióticos.
Esta análise revelou que a LIBRAS constitui uma tradução intersemiótica da representação do
mundo (frutas, animais, sentimentos, cores, etc.) e de suas diversas formas de linguagens (gestos,
mímicas, Língua Portuguesa, etc.) para um sistema viso-espacial. A língua Brasileira de Sinais faz
uso da iconicidade (a semelhança na forma e utilização dos objetos presentes no sinal), da
indicialidade (a referencialidade através de resíduos e marcas presente na Expressão
Facial/Corporal) e do simbolismo (a força da lei que estabelece sinais convencionados para cada
comunidade surda), elementos responsáveis pela representação dos objetos semióticos em signos
(sinais).
PALAVRA-CHAVE: LIBRAS; Semiótica; Tradução intersemiótica.
INTRODUÇÃO
O ser humano “se constitui com base nas suas relações sociais, utilizando para tal a
linguagem, os signos” (GOLDFELD, 2002). Nesta interação social o processo tradutório ocorre de
forma inata e espontânea “a significação de uma representação é outra representação” (PEIRCE
apud PLAZA, 2001, p.17). Estas transmutações expressam a própria condição de existência do
signo, o de representar por meio de substituição, pois “toda operação de substituição é, por
natureza, uma operação de tradução” (PLAZA, 2001, p.27).
A semiótica do filósofo Charles Sanders Peirce (1839 – 1914) fornece elementos que
nos capacita a adentrar em toda e qualquer linguagem e analisarmos seus modos de constituição.
Sua lógica estabelece categorias fenomenológicas e classificações quanto às relações estabelecidas
entre o signo consigo mesmo, o signo e seu objeto (foco da nossa pesquisa) e o signo com seu
interpretante. Nossa análise da Língua Brasileira de Sinais numa perspectiva intersemiótica busca
identificar os aspectos linguísticos da LIBRAS (QUADROS & KARNOPP, 2004; SAUSSURE,
2006 e FELIPE, 2007), descrever a natureza e referencialidade dos sinais (SANTAELLA, 2002 e
2005 e PIERCE, 2003) e analisar os aspectos que permitem a tradução de significados.
O estudo da LIBRAS como processo tradutório baseia-se na conceituação apresentada
por Jakobson (1995) sobre três tipos possíveis de tradução, entre elas a tradução intersemiótica ou
transmutação, que consiste na tradução de signos verbais por meio de sistemas não-verbais, e é por
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esta razão que faremos uso da semiótica. A semiótica é a ciência dos signos, a ciência que estuda
toda e qualquer forma de linguagem, seja verbal (oral ou escrita) ou não verbal.
A perspectiva proposta pelo trabalho não subjuga a Língua Brasileira de Sinais a outras
línguas, como muitos acreditam, mas busca estabelecer elos entre as diversas formas de linguagem
presentes na constituição da LIBRAS e desta forma contribuir para sua compreensão,
desmistificação e promoção, com intuito de permitir que os alunos de graduação, a comunidade
acadêmica e a sociedade em geral a compreenda de forma mais profunda e se conscientizem de sua
importância na comunicação entre surdos e ouvintes, mas principalmente, entre os próprios surdos.
Esta pesquisa, qualitativa de caráter analítico-descritivo, tem por objetivos discutir a constituição
linguística da Língua Brasileira de Sinais, e investigar a constituição sígnica da LIBRAS sob o
ponto de vista da semiótica americana de Charles Sanders Peirce.
MATERIAL E MÉTODO
Os trinta sinais analisados foram extraídos do Dicionário de Língua Brasileira de Sinais,
disponível no site www.acessobrasil.org.br/libras. Esta seleção ocorreu de forma aleatória para que
não houvesse influência quanto aos resultados. Dez sinais de cada categoria (Frutas, Animais e
Sentimentos) foram retirados deste dicionário. As categorias foram escolhidas de forma a nos
permitir realizar uma análise mais diversificada entre objetos físicos, seres animados e concepções
abstratas. Após a formação do corpus, os sinais foram submetidos a duas análises: uma quanto aos
aspectos linguísticos, no intuito de segmentar os sinais e apresentar suas características fonológicas
(os parâmetros da LIBRAS) e morfológicas (as classes dos sinais), classificações apresentadas por
Quadros & Karnopp (2004) e Felipe (2007); e outra quanto aos aspectos semióticos, a fim de
investigar a presença da iconicidade, indicialidade e do simbolismo na constituição de cada sinal
(SANTAELLA, 2002 e 2005 e PEIRCE, 2003). Cada imagem apresentada na pesquisa foi
capturada do dicionário de forma sequenciada para evidenciar os parâmetros dos sinais (a
Configuração de Mão (CM), o Ponto de Articulação (PA), o Movimento (M), a Direcionalidade (D)
e a Expressão Facial e/ou Corporal (EF/EC). Além das imagens referentes aos sinais, foram
expostas nas tabelas as imagens das Configurações de Mãos correspondentes a cada sinal.
RESULTADO E DISCUSSÃO
A análise do processo intersemiótico que nos propomos realizar consiste na verificação
e apresentação dos mecanismos de representação que a LIBRAS utiliza na tradução dos fenômenos
semióticos, ou seja, como as imagens, os sentimentos e as concepções presentes a nossa volta são
representados nesta língua viso-espacial; traçando assim o percurso que vai desde a percepção do
objeto semiótico até a construção do significado. Consideramos como tradução a transmutação do
pensamento em linguagem, as relações que os sinais estabelecem com o meio e a presença de outras
linguagens dentro da própria língua de sinais, seja em nível de tradução intersemiótica (LIBRAS e
Língua Portuguesa) ou de tradução intralingual (o uso da LIBRAS dentro da própria língua de
sinais na produção de novos significados).
Como língua, a LIBRAS é tradução dos objetos presentes no mundo, sejam
manifestações do pensamento, ações, relações estabelecidas com o meio e entre os homens,
imagens, línguas verbais, objetos, concepções e valores, gestos, intenções, sentimentos, enfim, tudo
que o homem é capaz de expressar. Por exemplo, o conceito de porta pode ser representado pela
palavra escrita (door, porta, puerta, etc.), por um desenho, pela palavra falada ou por um sinal da
LIBRAS, isto é, possui variadas possibilidades de tradução.
A nossa pesquisa consiste na análise das traduções que a língua de sinais utilizada no
Brasil realiza para representar algumas frutas, animais e sentimentos.
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Tabela 1: Aspectos Linguísticos e Semióticos para análise do sinal ABACATE.
Sinal ABACATE
Configuração de Mão

Aspectos Linguísticos
Fonológicos: Os Parâmetros

Morfológicos

1- Configuração de Mãos: figura ilustrada ao lado.

1- Classe Gramatical:
substantivo

2- Movimento: contorno semicircular; interação de aproximação; contato de
deslizamento; maneira refreada e frequência simples.

2- Composição: simples

3- Locação/Ponto de Articulação: espaço neutro (em frente ao corpo)

3- Derivação: não

4- Orientação/Direcionalidade: unidirecional para esquerda

4- Incorporação: não

5- Expressão Facial e/ou Corporal: sem expressão.

5- Soletração Manual: não

Aspectos Semióticos: Categorias Fenomenológicas (As tricotomias)
Ícone: sim

Índice: não

Símbolo: sim

Na realização do sinal ABACATE, constatamos a presença de um único signo,
configurando assim a ausência de justaposição em sua composição, bem como a inexistência de
derivação ou qualquer tipo de incorporação. Sua configuração de mão é apresentada de forma
angular, com movimento de contorno semicircular, contato de deslizamento e interação de
aproximação de maneira refreada e unidirecional para esquerda; seu ponto de articulação nos dá a
ideia de um objeto fora do corpo, algo que cabe em uma mão.
Os parâmetros CM, M e PA nos remetem à imagem de um objeto de forma ovalar sendo
tocado por outro objeto de forma arredondada; elementos que podem fazer referência a uma colher
extraindo a polpa de um abacate. Se há estes traços de mediação, esta semelhança, por meio da ação
realizada na interação do indivíduo com seu objeto, o sinal ABACATE adquire um valor icônico.
Como signo icônico, sua representação é vaga, é simplesmente uma possibilidade, ou seja, ocorre
em nível de primeiridade3, de sugestão. Assim este objeto de forma arredondada poderia ser um
melão, um mamão ou outra fruta com forma semelhante, poderia não ser uma fruta, mas uma tigela
ou outro utensílio; ao invés de uma colher poderia representar uma concha, etc.
São variadas as possibilidades de interpretantes imediatos deste sinal se considerarmos a
troca de intérpretes, porém, apesar dos vários interpretantes imediatos possíveis de serem gerados, o
uso do elemento icônico em sua constituição torna o sinal mais facilmente compreensível.

3

A Primeiridade, Secundidade e Terceiridade são nomenclaturas atribuídas por Peirce (2003) às categorias fenomenológicas, ou seja,
fases gradativas existentes na percepção de todo fenômeno. A Primeiridade ocorre em nível de Qualidade, de consciência imediata do
fenômeno; a Secundidade dar-se em nível de Relação (ou Reação) quando o intérprete já estabelece uma relação entre a qualidade e
seu objeto; e por fim a Terceiridade, que acontece em nível de Representação (ou Mediação), refere-se ao momento em que surge a
representação, a inteligibilidade do fenômeno por parte do intérprete, a representação do pensamento em signo.
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Tabela 2: Aspectos Linguísticos e Semióticos para análise do sinal BOI.
Sinal BOI
Configuração de Mão

Aspectos Linguísticos
Fonológicos: Os Parâmetros

Morfológicos

1- Configuração de Mãos: figura ilustrada ao lado

1- Classe Gramatical: substantivo

2- Movimento: contorno retilíneo; sem interação e contato; torcedura do pulso
para cima; sem movimento interno das mãos; de maneira refreado e frequência
simples.

2- Composição: simples.

3- Locação/Ponto de Articulação: no corpo (cabeça)

3- Derivação: não

4- Orientação/Direcionalidade: unidirecional para cima.

4- Incorporação: não

5- Expressão Facial e/ou Corporal: sem expressão.

5- Soletração Manual: não

Aspectos Semióticos: Categorias Fenomenológicas (As tricotomias)
Ícone: sim (CM e PA).

Índice: não.

Símbolo: sim.

Este substantivo de composição simples tem seu valor icônico representado através de
sua configuração de mão e ponto de articulação. O sinal BOI é realizado com mão única, portanto
ausente de interação e contato, de contorno retilíneo com torcedura do pulso para cima realizada no
lado superior da cabeça. Os parâmetros CM e PA juntos sugerem a imagem de um chifre, logo
podendo ser associado a algum animal, mais especialmente a um boi dado a forma apresentada pela
CM.
Se este sinal BOI apresenta aspectos de semelhança com o objeto boi, podemos afirmar
que se trata de um signo icônico. Porém a ideia do chifre poderia ser associada a outro animal, a
uma vaca, por exemplo, um touro, ou mesmo um búfalo, animais que possuem de forma semelhante
os aspectos escolhidos como marca de iconicidade deste sinal. Porém não seriam facilmente
atribuídos a um unicórnio, alce ou carneiro, já que estes animais possuem chifres com contornos
distintos e alguns exigiriam pontos de articulação diferentes. O aspecto icônico permite
possibilidades de interpretação (interpretantes imediatos), porém delimitados pelos traços de
semelhança entre o signo e seu objeto.
Os sinais BOI e ABACATE representam incontestavelmente os objetos boi e abacate
porque estão alicerçados sobre os pilares da convencionalidade, a determinação de lei
(Terceiridade), seja por via institucional ou por hábito coletivo entidades responsáveis por atribuir a
estes gestos um valor simbólico de representação do objeto. Somente os aspectos icônicos não
caracterizam a representação do objeto, pois desta forma estaríamos falando de mímica e não
língua. Cada objeto possui inúmeros atributos físicos que poderiam ser usados na elaboração de um
sinal, mas na verdade a representação icônica ocorre a partir da escolha de um destes atributos o que
permite a variação e sugestionabilidade.
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Desta forma podemos afirmar que tanto o signo ABACATE quanto o signo BOI são
sinais com características icônicas, mas que representam efetivamente seus objetos de forma
simbólica, uma vez que possuem valores representativos compartilhados por toda uma comunidade
linguística. É, portanto a característica icônica um atributo que facilita a compreensão e associação
do signo ao objeto, um recurso que maximiza seu poder comunicativo.
Tabela 3: Aspectos Linguísticos e Semióticos para análise do sinal DOR.
Sinal DOR
Configuração de Mão

Aspectos Linguísticos
Fonológicos: Os Parâmetros

Morfológicos

1- Configuração de Mãos: figura ilustrada ao lado.

1- Classe Gramatical:
substantivo

2- Movimento: contorno retilíneo; sem interação; sem contato; maneira contínua e
frequência repetida.

2- Composição: simples

3- Locação/Ponto de Articulação: espaço neutro (em frente ao corpo)

3- Derivação: não

4- Orientação/Direcionalidade: bidirecional para baixo e para cima.

4- Incorporação: não

5- Expressão Facial e/ou Corporal: com expressão.

5- Soletração Manual: não

Aspectos Semióticos: Categorias Fenomenológicas (As tricotomias)
Ícone: não

Índice: sim (EF)

Símbolo: sim

O sinal DOR possui em sua constituição, através do parâmetro movimento, apenas
marca de intensidade, modo como o signo é realizado. Sua configuração de mão não oferece
qualquer semelhança e associação com seu objeto, seja em nível de forma ou ação, uma vez que
como sentimento não há imagem que possa fazer referência icônica entre o signo e seu objeto, sua
expressão facial atribui valor indicial dado à relação concreta que estabelece com seu objeto.
A expressão facial deste sinal remete a seu objeto, uma referência existente não por
semelhança, mas pela relação de causa e efeito entre o signo e seu objeto. Ao sentirmos uma dor
(causa) tendermos a expressá-la através de gestos, expressões e gemidos, reações naturais. Esta
resposta ao sentimento de dor manifestada fisicamente através de uma expressão facial/corporal é
usada na LIBRAS como valor representativo, uma ferramenta de auxílio na construção do sinal.
O caráter indicial é o aspecto utilizado para a elaboração deste sinal, mas afirma-se
previamente como sinal devido ao seu valor simbólico, de fato, é a convencionalidade que torna
este sinal aceito e compreensível para toda uma comunidade.
Na análise do corpus em geral, verificamos a presença da iconicidade em vinte e três
sinais, sendo dez na categoria Frutas e na categoria Animais, e três na categoria Sentimentos,
representando um percentual de quase 76%. A indicialidade manifestou-se de forma menos
marcante, apenas em seis sinais, um na categoria Frutas e cinco na categoria Sentimentos, em um
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percentual de 20% com relação ao total analisado. Já o caráter simbólico apresenta-se de forma
predominante, atingindo a marca de 100% destes sinais, como observamos na tabela a seguir:
Tabela 4: Valores referentes aos trinta sinais analisados quanto aos aspectos semióticos.
SINAIS

ÍCONE

ÍNDICE

SÍMBOLO

FRUTAS:

10

1

10

ANIMAIS:

10

0

10

SENTIMENTOS:

3

5

10

23

6

30

RESULTADO:

Quanto ao Aspecto Icônico:
Há forte presente, de modo geral, do caráter icônico na composição dos sinais, atingindo
sua totalidade no grupo Frutas e Animais, mas apresentando-se de forma menos acentuada no grupo
Sentimentos. Este fato de deve a própria natureza do objeto, uma vez que os sentimentos são
fenômenos abstratos e por isto impossibilitam qualquer relação de semelhança por meio da forma,
permitindo marcas de semelhança apenas ao que se refere ao parâmetro da Expressão
Facial/Corporal; já as frutas e animais, fenômenos físicos, são passíveis de atribuições e valores
icônicos. A representação na LIBRAS, por meio da iconicidade (semelhança), ocorre tanto por
intermédio da forma de seu objeto quanto pelo ação que este desempenha na relação do homem
com seu meio.
Como língua de modalidade viso-espacial, a iconicidade é uma ferramenta amplamente
utilizada na LIBRAS devido sua capacidade de estabelecer relações e traduzir significados, desta
forma figura-se como elemento significativo na constituição dos sinais desta língua por adicionar
valor representativo aos sinais e contribuir para assimilação e associação entre signo e objeto
semiótico.
Quanto ao Aspecto Indicial:
A presença da indicialidade no corpus desta pesquisa foi verificada através apenas dos
parâmetros Expressão Facial/Corporal e Configuração de Mãos, consequentemente com ocorrência
em menor escala.
A indicialidade representada por meio das CMs ocorre na LIBRAS quando há, por
exemplo, recorrência ao alfabeto desta língua, o Alfabeto Manual. Cada letra do Alfabeto Manual
na verdade corresponde a configurações de mãos, que por sua vez representam as letras do alfabeto
da língua portuguesa mediante a iconicidade ou simbolismo. A utilização de tais configurações
(também usadas para representar letras da língua portuguesa) nesses sinais indiciais caracterizam
assim uma tradução intralingual.
No caso da indicialidade presente na Expressão Facial/Corporal (como no exemplo
DOR, citado anteriormente), o caráter indicial se estabelece por meio da relação causa e efeito, em
que a expressão do rosto e/ou do corpo corresponde a reações diante de sentimento preexistente.
Assim como a iconicidade, o valor indicial atua como fator adicional e agente ativo no
processo de representação dos sinais da LIBRAS, porém necessita da força da lei (simbolismo)
para, de fato, representar na língua. Como nos fala Santaella (2005, p. 197), “[...] a função
característica do índice é a de chamar a atenção do intérprete para o objeto, exercendo sobre o
receptor uma influência compulsiva”. Dessa forma, o caráter indicial de alguns signos chama a
atenção desse intérprete para algo que está ausente e com o qual o signo tem uma relação concreta.
Quanto ao Aspecto Simbólico:
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O valor simbólico está presente em todos os sinais da LIBRAS, uma vez que esta língua
se constitui como sistema de representação, produto das relações entre surdos e surdos, e surdos e
ouvintes. O caráter simbólico é fundamental e indispensável para representação efetiva de uma
língua; seu valor convencional possibilita a aceitação e uso coletivo por uma determinada
comunidade linguística, porém esta “preponderância” do caráter simbólico não expressa inutilidade
dos demais aspectos no processo de tradução, pois a pesquisa mostra que quanto mais atributos
presentes na composição de um sinal, maior seu poder representativo tende a ser.
CONCLUSÃO
Assim como qualquer língua, a LIBRAS se constitui em uma tradução. No caso em
estudo, ela é tradução do mundo (frutas, animais, sentimentos, cores, etc.) e de suas diversas formas
de linguagens (gestos, mímicas, Língua Portuguesa) para uma língua de sinais. Em seus aspectos
semióticos, consiste em uma língua de modalidade viso-espacial que faz uso da iconicidade (a
semelhança na forma e utilização dos objetos presentes no sinal), da indicialidade (a
referencialidade através de resíduos e marcas presente na Expressão Facial/Corporal) e do
simbolismo (a força da lei que estabelece sinais convencionados para cada comunidade surda),
elementos responsáveis pela representação dos objetos semióticos em signos (sinais). Tais aspectos
variam de acordo com o sinal ou grupo de sinais analisados, mas não são puros, apresentam, em
geral, relações entre esses aspectos.
Ao revelar a presença destes elementos semióticos na constituição desta língua visoespacial, a pesquisa promove uma maior compreensão sobre a forma como os objetos são
representados na LIBRAS, permitindo estabelecer um novo olhar sobre esta língua. Dessa forma,
através da ampliação futura do estudo, incluindo outros grupos de sinais, almeja-se, a médio prazo,
propiciar ao docente de LIBRAS um olhar diferenciado para a forma como os signos da língua são
formados e traduzem seus objetos, e consequentemente melhorias na metodologia de ensino de
LIBRAS.
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REPENSANDO O TRABALHO EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA: A VOZ DOS
USUÁRIOS.
Kísia Cristina de Oliveira e Melo1; Moêmia Gomes de Oliveira Miranda2
RESUMO
Estudo de natureza qualitativa que discute a resposta do trabalho em saúde para os problemas
relativos ao processo saúde/doença dos usuários. Foi desenvolvido na Unidade Básica de Saúde da
Família que é campo de Estágio da Faculdade de Enfermagem (FAEN) da Universidade do Estado
do Rio Grande do Norte (UERN). Os participantes do estudo foram os usuários que aguardavam
atendimento no interior da unidade e que tinham no mínimo três anos de vínculo com a instituição.
Para coleta de dados foi utilizada a entrevista semi-estruturada, cujo constructo empírico foi
submetido à análise sistematizada por Minayo (1999). O estudo evidenciou que a maioria dos
usuários procura o serviço de saúde apenas em casos de doença. Apresenta como principais
aspectos limitadores para o atendimento, a natureza do atendimento; a falta de
equipamentos/infraestrutura e a quantidade de fichas distribuídas. Parte dos entrevistados afirmou
conseguir resolver seu problema de saúde na UBSF, porém, alguns não obtiveram êxito referindo
procurar resolver na UPA. Todos os entrevistados afirmaram que continuariam procurando esse
serviço, assim como, recomendariam, caso não houvesse outra opção. Concluimos que a UBSF
continua produzindo um servido centrado na doença, ofertado para uma demanda espontânea, em
condições de oferta restritivas, sejam de recursos humanos, materiais e/ou organizacionais, ao
alcance da resolutividade nos serviços. O desafio está em assegurar mudanças tanto através de uma
maior participação efetiva nos espaços de saúde, quanto no modo de organizar e gerenciar os
serviços de saúde em busca de qualidade e resolutividade no seu atendimento.
PALAVRAS – CHAVE: Atenção Básica; Respostas aos problemas relativos ao processo
saúde/doença; Trabalho em Saúde.
INTRODUÇÃO
O setor público no âmbito da saúde vem sendo marcado pela fragilidade na resposta aos
problemas de saúde apresentados pelos usuários em função do caráter que o modelo de atenção vem
assumindo, de forma hegemônica, se caracterizando pelo estilo médico-centrado do modelo liberalprivatista, transformando a pessoa em objeto sobre o qual se instala a doença.
Essa forma de produzir em saúde exigiu a necessidade de reorganização do modelo
assistencial tradicional, culminando na implementação do Sistema Único de Saúde (SUS), em 1990,
com base nos princípios e diretrizes da universalidade, equidade, integralidade, controle social,
descentralização e resolutividade, representando avanços na qualidade da assistência e a garantia de
acesso aos serviços de saúde de qualidade a toda a população (BRASIL, 2000).
Como forma de aprofundar essas conquistas sociais e por não ter havido mudanças
expressivas no modelo assistencial, várias propostas de mudanças, orientadas pelos princípios e
diretrizes do SUS, vêm sendo implementadas ao longo do tempo, entre essas, a Estratégia Saúde da
Família (ESF), que, através da integração das atividades desenvolvidas em um território,
proporciona o enfrentamento dos problemas de saúde da população (BRASIL, 1997).
1

Acadêmica de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Bolsista do PET-Saúde MS. Voluntária
do PIBIC- UERN.
2
Professora da FAEN-UERN; Líder do grupo de pesquisa Marcos Teóricos e Metodológicos Reorientadores da Educação e do
Trabalho em Saúde.
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Logo, a mudança nos modos de produzir saúde se configura como uma estratégia de
superação do modelo médico-hegemônico e implica na organização dos serviços de saúde de modo
mais coletivo, com ações voltadas para uma assistência “usuário-centrada” e possibilita,
consequentemente, a construção de vínculos e estreitas relações entre os trabalhadores e os usuários
culminando em intervenções em saúde mais amplas que abrangem as necessidades individuais e
coletivas.
Nesse sentido, a realidade da produção em saúde, enquanto espaço de participação e
representação de experiência de vida nos serviços de saúde, gera um campo favorável ao
envolvimento dos usuários através da articulação entre saberes e o compartilhamento de
conhecimentos onde os atores sociais constroem, junto com os trabalhadores de saúde, suas
percepções, a partir de práticas vivenciadas nos serviços. Assim, considerar a dimensão subjetiva
das práticas de saúde, do cotidiano dos usuários e trabalhadores favorece a ampliação de espaços de
diálogo com diversos saberes e práticas proporcionando uma nova reflexão sobre as ações de saúde
(PAIM; FILHO, 1998).
Daí a importância da mudança no trabalho em saúde, para que as necessidades sociais
sejam de fato percebidas, consideradas e atendidas, bem como a reflexão em torno da organização
do processo de trabalho em saúde, que possibilita a identificação dos ruídos no cotidiano da
assistência.
No entanto, a nossa aproximação com a realidade dos serviços de saúde, por ocasião das
práticas realizadas como discente da graduação em enfermagem, nos possibilitou identificar a
permanência de uma prática ancorada no modelo hegemônico hospitalocêntrico, curativo e
individual. Ao permanecer com esta organização, o trabalho em saúde não construiu os
instrumentos de trabalho que possibilitem que as necessidades sociais sejam de fato percebidas,
(re)conhecidas e atendidas.
Essa realidade se constituiu em objeto de estudo cujo objetivo é discutir a resposta do
trabalho em saúde para os problemas relativos ao processo saúde/doença dos usuários.
Especificamente, identificar os problemas relativos ao processo saúde/doença dos usuários;
identificar os limites e potencialidades para a resolução dos problemas e; estabelecer a relação entre
as práticas produzidas pelos profissionais e a resolução dos problemas de saúde identificados.
Com este estudo pretendemos contribuir com o debate em torno da temática, que é
complexa e dinâmica. Esta característica nos permite inferir que não se trata de um estudo
inacabado, mas um trabalho que deixa arestas e possibilidades para a exploração de novos temas.
MATERIAL E MÉTODOS
Estudo de natureza qualitativa, uma vez que esta modalidade possibilita, segundo
Minayo (1999), a intersessão entre o significado e a intenção das ações no modo de relacionamento
com a sociedade.
A pesquisa foi desenvolvida na Unidade Básica de Saúde da Família que é campo de
Estágio da Faculdade de Enfermagem (FAEN) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
(UERN), por ser considerada como um dos melhores campos de inserção, bem como pelo vínculo
já construído pela autora por ocasião das práticas nesta instituição.
Participaram do estudo os usuários que aguardavam atendimento no interior da unidade
nos dias reservados para a coleta de dados, que tinham no mínimo três anos de vínculo com a
instituição e regularidade no uso do serviço. Dentre os 10 participantes entrevistados, o tempo de
vínculo com a UBSF foi em média de 03 (três) a 20 (vinte) anos. Não participaram os usuários que
não dispunham de tempo para realização da entrevista e aqueles que não possuíam vínculo com a
instituição ou que possuíam, porém em tempo inferior a três anos.
Para coleta de dados foi utilizada a entrevista semi-estruturada, realizada no dia 09 de
Abril de 2012. A entrevista semi-estruturada foi escolhida por promover maior dinamicidade entre
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pesquisador e entrevistado e esse encontro torna o conhecimento da realidade mais rico e
problematizado devido as diferenças socioculturais (MINAYO, 1999).
As entrevistas foram gravadas, em seguida, transcritas e os dados submetidos a análise.
Para a análise usamos como referência a proposta sistematizada por Minayo (1999), cuja
operacionalização ocorre em três momentos, ou seja, ordenação dos dados, classificação dos dados
e análise final.
No primeiro momento, ordenamos as entrevistas transcritas para a realização de uma
releitura do material e organização dos relatos que conformaram o delineamento do mapa das
descobertas por ocasião do trabalho de campo. A classificação dos dados foi realizada mediante
leitura exaustiva dos textos construídos a partir das entrevistas, com o propósito de apreender as
ideias relevantes que os atores tentaram expressar. Por fim, a análise final, momento em que
estabelecemos um diálogo entre a realidade observada, os documentos institucionais e o referencial
teórico construído.
Ressaltamos que os usuários foram identificados com o pseudônimo “entrevistado”,
seguido de numeração de 1 (um) à 10 (dez), como forma de garantir o sigilo, atendendo a
recomendação da Resolução 196/96 (BRASIL, 1996), assim como, a realização das entrevistas foi
acompanhada por um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que foi assinado por todos os
usuários participantes do estudo. O trabalho foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da
UERN (CEP/UERN), com CEP de n° 088/11.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise das discussões permitiu a identificação de quatro categorias organizadas de
acordo com o conteúdo extraído no decorrer da entrevista: Fatores que determinam a procura pelo
serviço; Opinião dos usuários com relação ao atendimento na UBSF; A busca dos usuários pela
resolutividade no atendimento aos problemas de saúde; O papel do usuário na definição de
estratégias que asseguram a resolutividade para o problema relativo ao processo saúde/doença.
Fatores que determinam a procura pelo serviço
Dentre os fatores que determinam a procura pelo serviço, os usuários entrevistados, em
geral, procuram o serviço em busca de consulta médica e/ou de enfermagem, bem como para
receber medicamento, conforme podemos observar no depoimento a seguir. “Para clinico geral,
gripe, virose, essas coisas que aparece, só venho quando estou doente” (ENTREVISTADO 1).
A fala é reveladora que dentre os serviços ofertados nas UBSF’s, o atendimento médico
é um meio pelo qual a sociedade busca as respostas aos seus problemas de saúde. Dessa forma,
prevalece uma organização dos serviços de saúde centrada na doença e no atendimento individual,
desconhecendo o homem na sua integralidade. Este fato nos remete a reflexão em torno dos limites
das estratégias, adotadas pelas UBSF’s, para enfrentamento dos problemas relativos ao processo
saúde/doença.
Opinião dos usuários com relação ao atendimento na UBSF
No momento em que os usuários expressam sua opinião com relação ao atendimento na
UBSF, adotam como parâmetros as condições de estrutura, instalações e equipamentos disponíveis
na Unidade. Assim, entre os entrevistados, alguns conseguiram identificar benefícios em relação a
essas condições após uma reforma realizada há alguns anos na UBSF que, além de melhorar a
estrutura física, ainda obtiveram-se materiais novos, conforme observamos na fala a seguir. “Agora
a estrutura tá ótima depois que aumentou, veio coisas novas, cadeiras” (ENTREVISTADO 3).
Esta fala nos revela que, ainda, prevalece em alguns usuários, uma concepção ingênua
da realidade no sentido de relacionar atendimento de qualidade com reforma na estrutura física. Não
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estamos com essa reflexão afirmando que não é um aspecto a ser considerado na avaliação da
qualidade da atenção e, consequentemente, na resolutividade do serviço. Mas não é o único critério.
Entretanto, outros usuários entrevistados afirmam em seus depoimentos que a falta e/ou
a má qualidade das condições de estrutura e equipamentos na UBSF dificultam e até impedem a
realização do atendimento como podemos observar na fala seguinte. “[...] quando eu posso eu vou
[para um serviço] particular. Mas eu vim fazer prevenção aqui, eu achei esquisito, a porta não tinha
tranca, a médica puxou mais a mesa pra segurar a porta” (ENTREVISTADO 9).
A fala nos possibilita inferir que a disponibilidade de recursos materiais não assegura
por completo uma boa qualidade no atendimento, como argumenta Merhy (1997), corrigir apenas
os procedimentos organizacionais e financeiros dos serviços de saúde não é suficiente uma vez que,
a relação entre o profissional e o paciente, assim como, o modo de operar o trabalho em saúde são
obstáculos que tem que ser vencidos.
Outro aspecto apresentado pelos usuários entrevistados no que se refere ao atendimento
da UBSF diz respeito ao funcionamento e organização da Unidade. Os entrevistados fizeram
referência, principalmente, às orientações acerca da rotina da UBSF e ao modo como é realizado o
atendimento, apresentando opiniões divergentes sobre a temática. Alguns usuários estão satisfeitos
com o funcionamento da Unidade, conforme demonstra a fala a seguir. “Quando precisa marcar um
exame, sempre orientam que tem que trazer o cartão do SUS, o horário e os dias”
(ENTREVISTADO 1).
Porém, identificamos outros usuários, que representam a maioria dos entrevistados, com
uma certa insatisfação com o atendimento da Unidade, o que compromete a qualidade do serviço
produzido, como expressa a fala seguinte. “Não é bom. Teve um dia que eu esqueci meu cartão da
família, aí disse pra mulher do SAME: - Mulher eu esqueci meu cartão. [...] Essa pessoa [A
atendente do SAME] ficou muda, muda, muda... E eu esperando cansada de tá em pé.”
Esse depoimento expressa que a falta e/ou ineficiente comunicação compromete a
assistência prestada no serviço e pode ser considerado como um dos entraves para resolutividade
dos problemas de saúde que chegam à UBS. Beck et al. (2007), acrescenta que a comunicação
realizada de forma inadequada pode resultar em dificuldades de relações interpessoais nos serviços
de saúde e por isso deve ser colocada em constante avaliação no processo de trabalho em equipe.
Ao lado deste aspecto, os usuários fazem referência ao tempo que aguardam para o
atendimento na UBS. Eles são unânimes ao afirmar que esperam o atendimento em torno de 2
(duas) horas ou mais, conforme depoimento que segue. “No caso de hoje, eu cheguei de uma hora
[já eram 16 horas], mas minha ficha era a 12 aí eu tô esperando.” (ENTREVISTADO 8)
O depoimento nos faz refletir que precisamos disponibilizar um tempo tolerável de
espera para o atendimento torna-se uma ação difícil, porém, deve-se considerar que o longo período
de espera pode ser entendido como uma atitude de desrespeito por parte dos profissionais para com
os usuários e ainda, implicar nos seus direitos como cidadãos. (SANTOS, 2008).
Diante do exposto, é possível questionar: Que tipo de qualidade de atendimento estão os
serviços de saúde preparados para ofertar, considerando o usuário que precisa chegar às cinco horas
da manhã para recebimento de fichas, enfrentar filas, esperar ainda pelo menos duas horas em uma
sala de espera e que, por vezes, não recebe a assistência adequada por falta de
material/estrutura/instrumentos? Consideramos esse atendimento de qualidade?
A busca dos usuários pela resolutividade no atendimento aos problemas de saúde
A busca dos usuários pela resolutividade no atendimento aos problemas de saúde foi
norteada por questões que indiquem os aspectos que implicam na ausência de resolutividade do
serviço e os que possibilitam o seu alcance. Os entrevistados expressaram suas opiniões apontando
dificuldades e facilidades que encontram no acesso aos serviços de saúde.
No que se refere às dificuldades enfrentadas no atendimento na UBSF as opiniões são
divergentes. Alguns entrevistados afirmaram não enfrentar nenhum tipo de dificuldade. Outros
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usuários referem dificuldades relativas ao horário de distribuição e quantidade de fichas disponíveis
para o atendimento, bem como em relação ao atendimento e as orientações educativas. Estas
dificuldades nos fazem refletir sobre a configuração que está assumindo o acesso ao serviço de
saúde considerando que a Atenção Básica se constitui em porta de entrada do sistema.
Nesse sentido, nos questionamos: O serviço está oferecendo fácil acesso? Em termos
geográficos como ocorre esse acesso? O horário de funcionamento é adequado à população? O
sistema de distribuição de fichas está dando conta da demanda? O que a população está achando
dessa forma de acesso, é conveniente?
Essas dificuldades de acesso apresentam desdobramentos na resolução dos problemas,
conforme podemos observar no depoimento a seguir.
[...] em 2009 o médico me encaminhou, em janeiro, pra um cardiologista e esse
encaminhamento quando vim conseguir foi em agosto, agora isso porque acontecia de eu
chegar e dizer que tinha marcado, mas já tava cheio [...]. Aí no dia que eu consegui,
simplesmente a moça disse "- A senhora não vai poder se consultar porque a senhora não
trouxe o cartão do SUS.” Eu fiquei muito triste, porque eu sei que era necessário, mas pra
esse negocio de levar o cartão isso teria que ser trabalhado muito de sempre pedir, porque
daqui que as pessoas tenham a convicção de ter que ter o cartão. [Aí a senhora não
conseguiu fazer a consulta?] Não consegui porque se ela tivesse me dado pelo menos um
tempo de eu ir em casa pegar, mas não, aí eu disse "- Meu Deus, depois de tanto tempo eu
tentando", mas a moça ficou só lá olhando uns papéis e eu saí (ENTREVISTADO 6).

O depoimento revela que as relações entre profissionais e usuários são permeadas por
tensões diante da imposição burocrática. Deixar-se guiar apenas pela burocracia e pelas normas
impostas no serviço faz com que o profissional não reconheça esse espaço como possibilidade de
diálogo e construção social e não alcançará a resolução para as necessidades de saúde do usuário
(CECCIM, 2009).
Esta forma de organização dos serviços determina a busca do usuário por outro serviço,
ao qual não está vinculado, para resolver o seu problema. A fala a seguir é emblemática desta
situação.
Faz um tempo que eu sinto uma dor aqui debaixo das costelas pra cá, aí eu vim pro médico
e ele pediu uma ultrassom abdominal que podia ser vesícula. Aí bati e não deu vesícula,
tava tudo bem. Aí foi e pediu uma endoscopia, eu disse "- Eu não vou bater que não tem
nada a ver uma dor aqui com o estomago aqui" Aí fui e procurei outro médico, lá na
'comunidade' [Outro posto de saúde] aí a médica disse "- Eu vou passar essa medicação pra
você, se você não ficar boa você procure um médico cirurgião porque pode ser apendicite.”
Aí eu fui tomei o remédio e também não obtive resultado. Mas agora já é outro médico, aí
eu fui e voltei pra ele, aí ele foi e pediu um raio X da coluna, podia ser a coluna, bati e
também não deu nada, aí eu fui e deixei de mão. [Faz quanto tempo?] Foi o ano passado. [A
senhora ainda sente essa dor?] Sinto (ENTREVISTADO 1).

A fala é reveladora da frequência com que são utilizados, pelos serviços de saúde,
procedimentos semelhantes para a resolução de problemas em diferentes indivíduos. Diferentes
indivíduos requer intervenções igualmente diferentes, uma vez que os indivíduos apresentam
necessidades diferentes. Ao uniformizar os procedimentos, os problemas relativos ao processo
saúde/doença são enfrentados na sua aparência uma vez que ocorre, apenas, a minimização
temporária dos sinais e sintomas referidos pelo usuário (DEGANI, 2002).
Diante dessa realidade, o serviço mais procurado quando não se consegue resolver o
problema na UBSF, segundo os entrevistados, são as Unidades de Pronto Atendimento – UPAS.
Por vezes, até mesmo preferem ir a esse serviço sem ao menos terem mantido o primeiro contato
com os serviços de Atenção Primária, onde o seu problema poderia ter sido solucionado.
Quando a população não encontra uma resposta positiva para o seu problema no âmbito
da UBSF, ela recorre aos outros níveis de assistência mais complexos em busca de solução. Desse
modo, enfraquece a finalidade da Estratégia Saúde da Família, reforçando assim a organização dos
serviços baseada no modelo biomédico para resolução das necessidades de saúde da população
(FRANCO; BUENO; MERHY, 1999).
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Na opinião dos entrevistados foram apresentados vários aspectos que interferem na
resolução dos problemas de saúde em nível de UBSF. Dentre eles, o tipo de atendimento; a falta de
equipamentos e de infraestrutura; ausência de médicos para atendimento; e ainda, a quantidade de
fichas distribuídas para consulta médica e a forma como são distribuídas. O depoimento a seguir é
bastante significativo. “Eu acho que o médico pra mim [...] o dever dele é de examinar, porque
devido esse tempo todinho que eu venho pra cá eu fui examinada só uma vez. Porque eu acho que o
médico é aquele que você diz que tá sentindo uma dor e ele lhe examina. [...]” (ENTREVISTADO
1).
Esse relato expressa o desafio que necessita ser enfrentado pelos serviços de saúde, ou
seja, (re)pensar as práticas tendo como eixo norteador a integralidade da atenção. Significa
considerar, não somente, o conhecimento clínico da doença, mas também, a intersubjetividade de
cada sujeito a partir da interação e diálogo com o outro (MATTOS, 2004).
Esse desafio é evidenciado no momento em que os entrevistados sugerem a melhoria na
qualidade do atendimento como proposta para resolução dos problemas, conforme visualizamos na
fala a seguir. “Eu acho assim que o que poderia é dá mais assim um atendimento atencioso [...] ter
aquela preocupação "Você conseguiu? tá dando certo?" Ser uma coisa mais cuidadosa. Eu acho que
tem que ser dessa forma, você se sente mais assistido não é?” (ENTREVISTADO 6).
Podemos apreender que, a medida que as expectativas e as necessidades de saúde de um
indivíduo são alcançadas, no momento em que recorrem aos serviços, a satisfação gerada irá refletir
na qualidade da assistência que compreenderá desde a entrada até a saída desse usuário da unidade
básica (JUNQUEIRA e AUGE, 1995).
No entanto, mesmo diante da insatisfação com o serviço de saúde, alguns entrevistados
afirmaram que continuariam procurando o serviço público, pois não teriam outra opção como, por
exemplo, os serviços privados de saúde. De igual modo, recomendariam o serviço somente nos
casos em que o usuário não tenha condições de fazer uso do serviço privado, conforme podemos
observar no depoimento a seguir. “Eu acho que se cada uma pessoa pudesse fizesse particular. [...]
As vezes eu fico pensando, meu Deus, meu contra-cheque é descontado 155 reais e quando eu
procuro [atendimento] as pessoas olham pra mim e parece assim que eu tô pedindo”
(ENTREVISTADO 6).
Porém, outros usuários afirmam que recomendam o serviço público de saúde, como
podemos ver na fala seguinte: “[...] esse meu amigo quando apareceu as manchas nele eu vi logo e
chamei ele pra vim pra cá pra o pessoal avaliar ele, aí ele tá fazendo o tratamento aqui e tá dando
certo [Tratamento de Hanseníase]” (ENTREVISTADO 10).
Desse depoimento, podemos apreender que alguns usuários acreditam na resolutividade
dos serviços de saúde, embora revele a necessidade de discutir acerca da concepção sobre o modelo
assistencial em saúde que permeia o imaginário dos usuários, dos trabalhadores e dos gestores.
Corroborando com esse debate, Carvalho (1993) acrescenta que a medicina norteamericana, a qual insistimos em imitar, gasta 3.250 dólares "per capita" somente em recursos da
saúde, o que equivale ao dobro de nosso PIB "per capita" e, mesmo assim, falta assistência para 40
milhões de norte-americanos, sem sequer ser considerada, por eles, uma assistência de melhor
qualidade. Continuando, apresenta os seguintes questionamentos:
Podemos colocar os pés no chão e ver o modelo que nos é possível enquanto tivermos
pouco mais de 2000 dólares "per capita" para cuidar de todas as nossas necessidades:
alimentação, transporte, habitação, educação, vestuário, cultura, lazer, etc., etc.?
Teimaremos ainda por muito tempo em lutar contra um modelo: hospitalocêntrico,
medicamentalizado, baseado em especialistas e equipamentos sofisticados (alguns deles
proibidos ou fora de uso em seus países de origem)? (CARVALHO, 1993).

O papel do usuário na definição de estratégias que asseguram a resolutividade para o
problema relativo ao processo saúde/doença.
No que se refere ao papel do usuário na definição de estratégias que assegurem a
resolutividade para o problema relativo ao processo saúde/doença, a maioria dos entrevistados
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afirmou não participar de nenhum tipo de reunião, movimentos e/ou associações, ou qualquer forma
de encaminhar sugestões para resolver os problemas de saúde da comunidade. Apenas 01 (um)
participante é membro do Conselho Municipal de Saúde e mostrou-se bastante questionador do
serviço produzido pela UBSF, conforme observamos no depoimento a seguir.
[...] Tinha uma televisão velha aqui [se referindo a UBSF] e tiraram, botaram uma nova,
tela plana, com o comercial da prefeitura e um dia eu cheguei aqui e questionei, falei: A
gente não precisa disso não, a gente precisa de mais cota, não uma televisão de plasma. [...]
E aqueles que não questionam? Esses são os que sofrem mais. Eu questiono, por que não
tem remédio? [...] Essa semana eu que não fui atendida, eu tomei 3 caixas de comprimido
porque foi uma colega minha que me deu (ENTREVISTADO 5).

O depoimento nos possibilita inferir que a participação do usuário nas definições de
estratégias que assegurem resolutividade ao problema relativo ao seu processo saúde/doença, ainda
é muito tímida, embora tenha crescido consideravelmente o nível de participação com a
institucionalização do Sistema Único de Saúde (SUS). Os usuários de um modo geral temem
questionar a qualidade do serviço produzido pela UBSF, considerando que não dispõem de
condições financeiras para recorrerem a outro tipo de serviço.
O desafio está em ampliar e fortalecer a sua participação, na perspectiva de que
assumam o papel de protagonista no serviço de saúde, como forma de obter respostas efetivas,
coerentes com a realidade na qual estão inseridos e em espaço de tempo com o mínimo de
previsibilidade possível. Mas, cientes de que toda mudança é processual e que cada envolvido
apresenta um tempo de maturação próprio.
Gohn (2004, p. 05), nos envolve em uma reflexão a partir do pensamento de Dewey:
“Só é experiência o que refletimos, o que aprendemos. O que se sedimenta na memória. É aquilo
que vem alimentar o sonho, a utopia, a esperança, a ilusão.”
CONCLUSÃO
O estudo nos possibilitou apreender que a opinião dos usuários se mostra como a forma
mais fidedigna para descrever como está se configurando o cotidiano dos serviços de saúde, uma
vez que são eles que vivenciam esses serviços e, consequentemente, a capacidade resolutiva diante
dos problemas relativos ao seu processo saúde/doença.
A USF continua produzindo um servido centrado na doença, ofertado para uma
demanda espontânea, em condições de oferta restritivas, sejam de recursos humanos, materiais e/ou
organizacionais, ao alcance da resolutividade nos serviços. O desafio está em assegurar mudanças
tanto através de uma maior participação efetiva nos espaços de saúde, quanto no modo de organizar
e gerenciar os serviços de saúde em busca de qualidade e resolutividade no seu atendimento.
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